
 

Grondverzetmachines en hijsen  (in revisie) 

Inleiding 
Grondverzetmachines (graafmachines) kunnen naast graven ook andere werkzaamheden uitvoeren. 
Genoemd wordt heffen, hijsen en activiteiten met verwisselbare uitrustingstukken (al dan niet 
aangedreven). Grondverzetmachines kunnen op verschillende wijze worden uitgevoerd: op banden, 
rupsen of op rails (2-weg machines). 
 
Op basis van hijsfunctie is een grove driedeling te maken: 

1. Grondverzetmachine 
2. Grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie 
3. Grondverzetmachine met hijsfunctie 

 
Europese wetgeving 
 
Ingebruikname 
Alle Grondverzetmachines, in gebruik genomen per 1-1-1995 dienen te voldoen aan de elementaire  
veiligheidseisen zoals genoemd in de bijlage 1 van de Machinerichtlijn (CE). 
 
Verklaring van overeenstemming 
De fabrikant kan gebruik maken van geharmoniseerde normen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de 
elementaire veiligheidseisen zoals gesteld in de Machinerichtlijn (verklaring van overeenstemming). 
 
Voorbeelden van normen voor grondverzetmachines: 

• Voor Grondverzetmachine: NEN-EN 474 
• Voor Grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie: NEN-EN 474-5 
• Voor Grondverzetmachine met hijsfunctie: NEN-EN 13000. 

 
Daarnaast worden voor 2-wegmachines (KROL/Kraan op lorrie) de norm NEN-EN 15746-2 gehanteerd. 
 
Gebruiksaanwijzing 
De fabrikant dient een verklaring op te stellen (verklaring van overeenstemming) waarin hij verklaart dat 
de machine voldoet aan de elementaire veiligheidseisen zoals gesteld in bijlage 1 van de Machinerichtlijn. 
Tevens dient een CE markering op de machine aangebracht te worden en dient de fabrikant een 
gebruiksaanwijzing te verstrekken waarin de mogelijke en onmogelijke toepassingen van de machine 
wordt omschreven.  
 
De gebruiksaanwijzing is door de fabrikant opgesteld aan de hand van een risico analyse. Op basis van het 
beoogde gebruik van de machine en de geïnventariseerde risico’s heeft de fabrikant het toegelaten 
gebruik en de daarbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen omschreven in de gebruiksaanwijzing. Het 
gebruik van verwisselbare machinedelen en/of hulpstukken en toepassingen van de machine dienen dus  
te zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzing van de machine. 
 
Gebruik 
Met betrekking tot het gebruik dient in Europa te worden voldaan aan de Richtlijn 2009/104/EG. De 
gebruiksaanwijzing van de machine dient door de gebruiker opgevolgd te worden. Voor grondverzet-
machines is bijvoorbeeld de maximale inhoud van de bak omschreven in de gebruiksaanwijzing. Ook is 
omschreven welke hulpstukken onder welke voorwaarden aan de machine gekoppeld kunnen worden 
(interpretatie artikel 8 van genoemde richtlijn). 
 
Keuring  
Met betrekking tot keuring dient in Europa te worden voldaan aan de Richtlijn 2009/104/EG artikel 5. 
 
Opleiding  / deskundigheid 
Met betrekking tot opleiding dient in Europa te worden voldaan aan de Richtlijn 2009/104/EG artikel 9. 
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Nationale wetgeving 
 
Ingebruikname 
In het Warenwetbesluit Machines artikel 3a wordt onder anderen gesteld dat elke machine voorzien moet 
zijn van een verklaring van overeenstemming, CE markering en een gebruiksaanwijzing. Dit is van 
toepassing voor de gehele machine met alle mogelijke hulpstukken. 
 
Gebruik 
1) Grondverzetmachine 
Grondverzetmachines kunnen voldoen aan de NEN-EN 474. Beveiliging tegen overlast is niet mogelijk. De 
beperking is omschreven in de gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld soort werk en afmetingen bak). Het 
hijsen aan een haak al dan niet vast bevestigd aan de mast is niet toegestaan. Ook is het hijsen in het 
verlengde van de graafwerkzaamheden niet toegestaan (zie onder).  
 
2) Grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie 
Voor grondverzetmachines met beperkte hijsfunctie dienen de voorwaarden bij hijsen, gesteld door de 
fabrikant,  te worden opgevolgd. Volgens de NEN-EN 474-5 dient een SLI (Safe Load Indicator) voorzien te 
zijn. In de gebruiksaanwijzing is omschreven dat de SLI ingeschakeld dient te worden en is de 
hijscapaciteit omschreven. 
Opmerking: een SLI is een pieper die afgaat wanneer de maximale hijscapaciteit bereikt wordt. 
 
Onze nationale wetgeving stelt restricties aan het hijsen met deze machines. Hijsen is alleen mogelijk in 
het verlengde van de graafwerkzaamheden. 
Opmerking tekst Warenwetbesluit Machines artikel 2: grondverzetmachines die ontgravingen maken en 
daarop aansluitend leidingwerk in die ontgravingen leggen of ten behoeve van het uitvoeren van 
grondverzetwerk-zaamheden ondersteuningsschotten plaatsen. 
  
Worden werkzaamheden verricht buiten de bovengenoemde omschrijving dan dient de 
grondverzetmachine te zijn ingericht als hijskraan.  
 
3) Grondverzetmachine met hijsfunctie 
Deze machine is volledig inzetbaar als hijskraan volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. Een 
lastmomentbegrenzer (LMB) dient aanwezig te zijn (bron: Machinerichtlijn 2006/42/EG bijlage 1 
hoofdstuk 4.2.2 en certificatieschema keuring hijskranen TCVT W3-11). 
 
Keuring Grondverzetmachines  
1) Grondverzetmachines  
In Nederland is de keuring van arbeidsmiddelen vastgelegd in het Arbobesluit artikel 7.4a lid 3. 
 
2) Grondverzetmachines met beperkte hijsfunctie  
In Nederland is de keuring van arbeidsmiddelen vastgelegd in het Arbobesluit artikel 7.4a lid 3. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor grondverzetmachines met beperkte hijsfunctie boven een werklast 
van 2 ton (Arbobesluit artikel 7.4a lid 14). 
 
3) Grondverzetmachine met hijsfunctie 
Voor grondverzetmachines met hijsfunctie is de keuring vastgelegd in het Warenwetbesluit Machines 
artikel 6d en Warenwetregeling Machines artikel 2a (zie bijlage 2).  
 
Bediening  Grondverzetmachines 
1) Grondverzetmachine 
In de Arbowet artikel 8, Arbobesluit artikel 7.6 zijn de eisen ten aanzien van bediening opgenomen. De 
basis vormt de gebruiksaanwijzing. 
 
2) Grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie 
In de Arbowet artikel 8, Arbobesluit artikel 7.6 zijn de eisen ten aanzien van bediening opgenomen. De 
basis vormt de gebruiksaanwijzing.  
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Een TCVT persoonscertificaat van vakbekwaamheid voor de machinist is niet wettelijk voorgeschreven 
voor een grondverzetmachine die ontgravingen maakt en direct daarop aansluitend leidingwerk in die 
ontgravingen legt of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden 
ondersteuningsschotten plaatst (bron Arboregeling artikel 7.6; zie bijlage 3). 
 
3) Grondverzetmachine met hijsfunctie 
Een TCVT persoonscertificaat van vakbekwaamheid voor de machinist is wettelijk voorgeschreven voor 
een grondverzetmachine die hijswerkzaamheden uitvoert op bouwplaatsen. De minimale eis is  het TCVT 
persoonscertificaat van vakbekwaamheid W04-04. 
 
In de Arbowet artikel 8, Arbobesluit artikel 7.6 en Arbobesluit 7.32 zijn de eisen opgenomen voor 
opleiding, training en certificatie. Voor het verplichte TCVT persoonscertificaat zie tekst  Arboregeling 
artikel 7.6.  
 
Voorbeelden ter verduidelijking 
 
Let op: Deze voorbeelden zijn interpretaties van de wet (zie bijlage 1 t/m 3). Deze zijn mogelijk voor 
discussie vatbaar (binnen het gestelde in de wet). 
 
 
1) Een grondverzetmachine ingericht volgens NEN-EN 474 
 
Mag een haak worden bevestigd en de grondverzetmachine worden gebruikt voor hijsen in het verlengde 
van de graafwerkzaamheden? 
Nee. De haak mag niet gebruikt worden. Hijsen is niet toegestaan. 
 
Mag een grondverzetmachine delen laden en lossen (bijvoorbeeld van een vrachtauto)? 
Nee. 
  
Mag een grondverzetmachine eigen delen laden en lossen? 
Nee. 
  
Mag aan een grondverzetmachine een vaste klem gemonteerd worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
 
Mag aan een grondverzetmachine een pendelende klem (met rotator) gemonteerd worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
 
Mag aan een grondverzetmachine een vorkenbord gemonteerd worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
 
Mag een grondverzetmachine alle werkzaamheden uitvoeren met een vorkenbord? 
Ja, dat mag, volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. In de wetgeving zijn er geen specifieke 
bepalingen opgenomen voor heffen als functie op een machine. Wel dient men rekening te houden met de 
specifieke risico's bij het werken met een vorkenbord. 
 
2) Een grondverzetmachine ingericht volgens NEN-EN 474-5 met haak en SLI 

(grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie). 
 
Mag de haak van een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie gebruikt worden in het verlengde van 
de graafwerkzaamheden? 
Ja, dat mag, volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing (dus ingeschakelde SLI). 
 
Mag een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie delen laden en lossen (bijv. van een vrachtauto)? 
Ja, dat mag, mits in het verlengde van de graafwerkzaamheden leidingwerk en ondersteuningsschotten 
worden geplaatst. Bediening volgens gebruiksaanwijzing (dus ingeschakelde SLI).  
 
Mag een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie delen laden en lossen die voor andere 
werkzaamheden dan graven worden gebruikt? 
Nee, dit is niet mogelijk.  
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Mag een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie Stelconplaten uitleggen? 
Ja, mits de Stelconplaten worden gebruikt als eigen ondersteuningsschotten.  Dus alleen mogelijk in het 
verlengde van zijn (eigen) graafwerkzaamheden (met ingeschakelde SLI). 
 
Mogen hulpstukken aan een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie gekoppeld worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
Fabrikant moet de instelling van de beveiliging voorzien in de gebruiksaanwijzing (gebruik SLI). 
 
Mag een hydraulische klem gekoppeld worden aan een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
Fabrikant moet de instelling van de beveiliging voorzien in de gebruiksaanwijzing (gebruik SLI). 
 
Moet een machinist op een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie en een maximale werklast hijsen 
van 1,5 ton in het bezit zijn van een persoonscertificaat? 
Nee. Beperkt hijsen in het verlengde van de graafwerkzaamheden is uitgesloten van persoonscertificatie. 
 
Moet een machinist op een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie met een bedrijfslastmoment van 
10 tm of meer in het bezit zijn van een persoonscertificaat? 
Nee. Beperkt hijsen in het verlengde van de graafwerkzaamheden is uitgesloten van persoonscertificatie. 
 
Mag aan een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie een vaste klem gemonteerd worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
Fabrikant moet de instelling van de beveiliging voorzien in de gebruiksaanwijzing (gebruik SLI). 
 
Mag aan een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie een pendelende klem (met rotator) 
gemonteerd worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
Fabrikant moet de instelling van de beveiliging voorzien in de gebruiksaanwijzing (gebruik SLI). 
 
Mag aan een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie een vorkenbord gemonteerd worden? 
Ja, dat mag, mits voorzien door de fabrikant en gebruik volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. 
Fabrikant moet de instelling van de beveiliging voorzien in de gebruiksaanwijzing (gebruik SLI). 
 
Mag een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie alle werkzaamheden uitvoeren met een 
vorkenbord? 
Ja, dat mag, volgens het gestelde in de gebruiksaanwijzing. In de wetgeving zijn er geen specifieke 
bepalingen opgenomen voor heffen als functie op een machine.  Wel dient men rekening te houden met de 
specifieke risico's bij het werken met een vorkenbord. 
 
Moet een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie uitschakelen bij maximale last? 
Bij graven geen uitschakeling (kantelen is de beveiliging). Bij beperkt hijsen een signalering in de cabine 
(SLI). 
 
Moet een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie zijn voorzien van een slangbreukbeveiliging op 
cruciale cilinders? 
Dit is afhankelijk van de fabrikant. Indien de fabrikant dit als een risico ziet dan dienen deze voorzien te 
worden door de fabrikant (technisch constructiedossier en risicobeoordeling fabrikant/verklaring van 
overeenstemming). 
 
Moet een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie met een werklast van 2 ton of meer voorzien zijn 
van een kraanboek? 
Ja. 
 
Moet een grondverzetmachine met beperkte hijsfunctie met een werklast van 2 ton of meer gekeurd 
worden als hijskraan (TCVT W03-11)? 
Nee. Wel dient een jaarlijkse machinekeuring te worden uitgevoerd door een deskundige.  
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3) Een grondverzetmachine met hijsfunctie (bijvoorbeeld ingericht conform NEN-EN 13000) 
 
Moet een machinist op een grondverzetmachine met hijsfunctie met een bedrijfslastmoment van 10 tm in 
het bezit zijn van een wettelijk verplicht TCVT persoonscertificaat? 
Ja, alleen op de bouwplaats vanaf een bedrijfslastmoment van 10 tm of meer. 
 
Moet een grondverzetmachine met hijsfunctie en met een bedrijfslast van minder dan 2 ton en een 
bedrijfslastmoment van 10 tm of meer door een aangewezen instantie conform TCVT gekeurd worden? 
Nee. Alleen vanaf een bedrijfslast van 2 ton en een bedrijfslastmoment vanaf 10 tm of meer is deze 
machine keuringsplichtig volgens TCVT. 
 
Moet een machinist op een grondverzetmachine met hijsfunctie en met een bedrijfslast van minder dan 2 
ton en een lastmoment van 10 tm of meer in het bezit zijn van een TCVT persoonscertificaat van 
vakbekwaamheid? 
Ja, alleen op de bouwplaats vanaf een bedrijfslastmoment van 10 tm of meer. 
 
Moet een grondverzetmachine met hijsfunctie uitschakelen bij maximale last? 
Bij hijsen uitschakeling van de machine bij maximale last (LMB).  Bij graven geen uitschakeling (kantelen 
is de beveiliging). 
 
 
 
NB: de Vereniging Verticaal Transport (VVT) is van mening dat, wanneer er met een machine 
hijswerkzaamheden worden uitgevoerd, men altijd in het bezit moet zijn van een voor de machine 
relevant TCVT persoonscertificaat van vakbekwaamheid. 
 
De wetgever stelt dit verplicht op een bouwplaats voor een machine met een hijsfunctie vanaf een 
bedrijfslastmoment van 10 tm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel bij het tot stand brengen van deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de 
aanwezigheid van eventuele onjuistheden/onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt de 
VVT deswege op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid. 
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Bijlage 1 
 
Europese wetgeving 
 
Machinerichtlijn 2006/42/EG 
 
Artikel 5: In de handel brengen en in bedrijf stellen 
Artikel 7: Vermoeden van overeenstemming en geharmoniseerde normen 
Artikel 16: CE markering 
Bijlage 1 hoofdstuk 1.7.4: Gebruiksaanwijzing 
Bijlage 1 hoofdstuk 1.7.4.2 lid c): Verklaring van overeenstemming 
Bijlage 1 hoofdstuk 4.2.2: Belastingsbegrenzing 
Bijlage 2: Verklaring van overeenstemming 
 
Naast de machinerichtlijn is een Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn opgesteld waarin 
meerdere toelichtende interpretaties zijn opgenomen. 
 
Richtlijn gebruik arbeidsmiddelen 2009/104/EG 
 
Artikel 5: Keuring van de arbeidsmiddelen 
Artikel 8: Voorlichting van de werknemers 
Artikel 9: Opleiding van werknemers 
Bijlage 1 hoofdstuk 3: Extra minimumvoorschriften voor specifieke arbeidsmiddelen 
Bijlage 2 hoofdstuk 3: Bepalingen betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen die dienen voor het 
hijsen/heffen van lasten 
 
 
 
 
 
De richtlijnen zijn ook te downloaden via de website van de VVT.  
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Bijlage 2 
 
Nationale wetgeving keuren 
(Relevante letterlijke teksten; niet compleet. Voor compleet en actueel overzicht zie wetten.overheid.nl) 
 
Warenwetbesluit Machines 
Artikel 6d 
1. Een hijskraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan twee ton wordt ten minste eenmaal 

per 12 maanden gekeurd. In aanvulling daarop wordt een mobiele kraan of torenkraan, die behoort tot 
een bij ministeriële regeling omschreven categorie, ten hoogste 24 maanden na de eerste 
ingebruikneming en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste vierentwintig maanden gekeurd. 
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een aangewezen instelling kan verlangen dat een 
mobiele of torenkraan in geval van door haar geconstateerde ernstige gebreken, na een kortere termijn 
dan de termijnen, genoemd in de eerste en tweede volzin, wordt onderzocht op de staat van veiligheid. 

2. De periodieke keuring, bedoeld in het eerste lid, vindt ten hoogste een maand na het verstrijken van de 
genoemde periode plaats indien degene die de keuring uitvoert dit uit oogpunt van bedrijfsvoering 
noodzakelijk acht. 

3. De keuring bedoeld in het eerste lid, eerste zin, wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke 
persoon, rechtspersoon of instelling. In afwijking daarvan wordt de keuring bedoeld in het eerste lid, 
tweede zin, van een mobiele kraan of torenkraan uitgevoerd door een aangewezen instelling. 

 
Artikel 6f 
1. In de nabijheid van een hijskraan als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, bevindt zich een kraanboek. In dit 

boek zijn in ieder geval de resultaten van de op grond van artikel 6d uitgevoerde keuringen op 
adequate wijze vermeld. 

2. Op het certificaat van goedkeuring wordt de datum van keuring vermeld, alsmede gegevens 
betreffende de identificatie van de hijskraan. Het certificaat van goedkeuring of een afschrift daarvan 
bevindt zich in de nabijheid van de hijskraan. 

3. Het kraanboek en het certificaat van goedkeuring of een afschrift daarvan worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 25 van de wet. 

 
 

Warenwetregeling Machines 
Artikel 2 
1. Als categorie mobiele kranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden 

aangewezen:  
hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden alsmede een torenvormige hijskranen voor 
haakbedrijf op rupsen of banden met een bedrijfslastmoment van tenminste 10 tonmeter, met 
uitzondering van: 
a) op een voertuig bevestigde laadkranen die uitsluitend bestemd zijn of worden gebruikt voor het 

laden en lossen van de laadbak van het voertuig;  
b) grondverzetmachines die ontgravingen maken en daarop aansluitend leidingwerk in die 

ontgravingen leggen of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden 
ondersteuningsschotten plaatsen.  

2. Als categorie torenkranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden 
aangewezen: 
torenvormige hijskranen, die vast zijn opgesteld of die verrijdbaar zijn op rails, met een 
bedrijfslastmoment van ten minste 10 tonmeter. 

 
 
Arbobesluit  
Arbobesluit artikel 7.4a keuringen 
1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en 

voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie 
en goed en veilig functioneren.  

2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of 
een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen 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.  
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4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt 
beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke 
gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen 
worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, 
ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.  

5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.  
6.  Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en 

worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 
7. Dit artikel is niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen waarop het Warenwetbesluit attractie- 

en speeltoestellen van toepassing is.  
8. Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van 

toepassing is.  
9. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op:  

a) hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen waarop artikel 7.29 
van toepassing is;  

b) liften waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is. 
10. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]  
11. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op drukapparatuur waarop artikel 12b van het 

Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is. 
12. Het derde lid is niet van toepassing op:  

a) hijs- en hefgereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing is;  
b) containers waarop het Warenwetbesluit containers van toepassing is;  
c) hijskranen waarop de artikelen 6d tot en met 6f van het Warenwetbesluit machines van toepassing 

zijn;  
d) drukapparatuur waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is. 

13. Het vierde lid is ten aanzien van wijzigingen of reparaties niet van toepassing op drukapparatuur 
waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is. 

14. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op hijs- en hefwerktuigen voor 
beroepsmatig personenvervoer waarop het Warenwetbesluit machines van toepassing is. 
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Bijlage 3 
 
Nationale wetgeving persoonscertificatie 
(letterlijke teksten) 
 
Arbobesluit 
Arbobesluit Artikel 7.32 (artikel van toepassing op een bouwplaats).  
 
Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines 
1. Een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine die behoort tot een bij ministeriële regeling 

omschreven categorie, mag slechts worden bediend door een persoon die:  
a) in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid dat is afgegeven door Onze Minister of een 

certificerende instelling;  
b) in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de aan de bediening 

van het desbetreffende arbeidsmiddel verbonden gevaren te onderkennen en te voorkomen.  
2. Het certificaat van vakbekwaamheid of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt 

desgevraagd getoond aan de toezichthouder.  
3. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die in het kader van een opleiding tot machinist een 

torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine bedient, mits dit gebeurt onder toezicht van een 
persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid, onder 
a. 

 
Arboregeling 
Arboregeling artikel 7.6 lid 1 
 
Artikel 7.6. Categorieën torenkranen, mobiele kranen en mobiele hei-installaties 
1. Een persoon is in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 7.32, eerste 

lid, onder a, van het besluit indien hij een torenkraan, mobiele kraan of mobiele hei-installatie als 
omschreven in de onderdelen a tot en met c, bedient: 
a) torenkraan:  

torenvormige hijskraan waarvan het maximumbedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer bedraagt 
of de giek 20 meter of hoger boven het vlak van de ondersteuning van de kraan bevestigd is;  

b) mobiele kraan: 
verrijdbare, niet aan een vaste baan gebonden hijskraan die geen torenkraan is en waarvan het 
maximumbedrijfslastmoment 10 ton-meter of meer bedraagt, met uitzondering van: 

I. een op een voertuig bevestigde laadkraan die uitsluitend ingericht is of althans uitsluitend 
wordt gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig of een samenstel 
van voertuigen; 

II. een grondverzetmachine die ontgravingen maakt en direct daarop aansluitend leidingwerk 
in die ontgravingen legt of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden 
ondersteuningsschotten plaatst; 

c) mobiele hei-installatie: 
verrijdbare of verrolbare funderingsmachine die is ingericht of bestemd om palen of andere 
langwerpige voorwerpen in de grond te maken, te drijven of daaruit te verwijderen alsmede om 
met een en ander rechtstreeks verband houdende verrichtingen uit te voeren, met inbegrip van het 
met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer verplaatsen van lasten. 
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