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Uw risico’s
in balans

Wie tot grote hoogte wil stijgen, ontkomt er niet aan om risico’s te nemen. Een
goed gemanaged risico, biedt kansen voor de toekomst. Onze specialisten
vertalen uitdagingen naar maatwerkverzekeringsoplossingen. Wij maken samen
met u uw risico’s inzichtelijk en beheersbaar zodat u bewust en zelfverzekerd kan
ondernemen.

Kranen.Raetsheren.nl

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel onze specialist Verticaal Transport
Dirk Nowee: 06 551 77 018 of mail naar: dirk.nowee@raetsheren.nl.

RISICO’S
VERTICAAL TRANSPORT

RISICO’S
WEGTRANSPORT

Heeft u bij het ondernemen al een
gedacht aan de volgende risico’s
en verzekeringsmogelijkheden?
•
Het werkrisico
•
Uitgebreide lastverzekering
•
Uitgebreide nieuwwaarde
•
Eigen gebrek dekking

Kranen en wegtransport gaan
veelal samen maar soms ook
gepaard met andere risico’s.
•
Materiële schade
•
Schade aan derden
•
Immateriële schade
•
Vervangend vervoer
•
Wet Affectieschade

VOORWOORD

De VVT is de brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport. Verticaal transport staat voor
hijsen, heffen en werken met een hoogwerker. Leden van de VVT zijn bedrijven die hijskranen, railkranen (KROL)
en soms, of uitsluitend, ook hoogwerkers exploiteren. Van oudsher zijn vooral bedrijven met de activiteit verhuur
van mobiele (hijs-)kranen lid. De leden van de VVT hebben in de VT-gids een prominente plaats. Leden beschikken over zeer uitgebreide informatie betreffende veilig en vakbekwaam werken. VVT leden beschikken over een
voorsprong betreffende veilig en vakbekwaam werken op andere bedrijven. De VVT Erkennings-regeling helpt de
VVT lidbedrijven met werkplekinspecties en verbetermaatregelen. Hiervoor geldt een aparte deelnameregeling.
De VVT Erkenningsregeling wordt in deze gids nader toegelicht.

Huurovereenkomst kranen
Een mobiele kraan wordt gewoonlijk bemand verhuurd. Dit betekent dat een kraan wordt besteld en de opdrachtgever de machinist aanwijzingen geeft, of laat geven over de uitvoering van het werk. Er is Arbowettelijk gezien
dan sprak van werken onder regie. De opdrachtgever is in Arbowettelijke zin de werkgever van de kraanmachinist;
de machinist werkt onder aanwijzing en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever die een kraan onder
regie bestelt moet voldoende deskundig zijn om voor een veilige werkomgeving te kunnen zorgen, om de machinist
aanwijzingen te kunnen geven en om toezicht te kunnen houden op de veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Service-overeenkomst verticaal transport
Is de gehele hijsklus uitbesteed aan een kraanverhuurbedrijf, dan valt het veilig uitvoeren van de hijswerkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van het kraanverhuurbedrijf. In Arbowettelijke zin is er dan sprake van
aangenomen werk. Het volledig uitbesteden van hijswerkzaamheden valt onder de noemer ‘service’ en moet
expliciet worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Sociaal overleg
Bedrijven die mobiele kranen verhuren vallen in de sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg en de
verhuur van mobiele kranen, ook wel sector transport & logistiek genoemd. De VVT is sociale partner samen
met TLN, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen en De Unie. Deze partijen sluiten samen cao’s af en een
pensioenregeling voor de sector. De VVT heeft een Arbocatalogus voor Verticaal Transport (mobiele kranen) en
een integrale branche-RI&E opgesteld. Hiervoor wordt samengewerkt met sectorinstituut STL en ISZW en hierover
wordt inhoudelijk overleg gevoerd met de vakbonden FNV en CNV. In 2021 wordt de Arbocatalogus verticaal
transport herzien. Het voert te ver om alle activiteiten van de VVT hier op te sommen, maar er is reden genoeg
om onze activiteiten actief te ondersteunen via het lidmaatschap of als geassocieerd bedrijf. U draagt dan bij aan
een organisatie die actief werk maakt van veilig en vakbekwaam werken en van de sectorbelangen. Voor meer
informatie, zie www.verticaaltransport.nl.

Adverteerders bedankt!
Wij willen alle adverteerders in deze VT-Gids en de trouwe adverteerders in het bijzonder, heel hartelijk bedanken
voor hun bijdrage aan de totstandkoming ervan. Zonder u zou deze gratis gids niet in deze vorm kunnen verschijnen.
Heeft u als adverteerder, of als gebruiker van de VT-gids, suggesties om de informatiewaarde of het gebruiksgemak
verder te vergroten, dan houden wij ons hiervoor van harte aanbevolen.
L.G.A.M. Verhagen, directeur

VT GIDS 2021

VOORWOORD

1

Voor vervoer van
ongekende hoogte
In de breedte en de hoogte
Mobiele kranen, hoogwerkers, laad- en loskranen. Verticaal transport is
een specialistische vorm van transport en kent daarom ook zijn eigen
risico’s. Bij Hoofdstad weten wij dat. We hebben volop kennis van deze

Transport
& Logistiek

speciﬁeke branche en weten hoe wij uw kostbare materiaal het beste
voor u kunnen verzekeren. Maar we doen meer. Want uiteraard wilt
u risico’s zo veel mogelijk uitsluiten. Daarom stellen wij voor u een
schadepreventieplan op en geven u een passend advies.

Verticaal
transport

SAA Hoofdstad
Wisselwerking 12, 1112 XM Diemen

Scheepvaart

Postbus 502, 1110 AM Diemen
Telefoon (020) 699 33 31
info@hoofdstadverzekeringen.nl
www.hoofdstadverzekeringen.nl
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ADVERTEERDERS

Hier treft u aan een lijst van alle bedrijven die hebben geadverteerd in deze Verticaal Transport Gids. Vooral dankzij
hen is deze gids tot stand gekomen, waarvoor onze hartelijke dank.

Fabrikanten / Importeurs

Andere brancheorganisaties
BMWT

207

EKH

107

Liebherr Nederland B.V.

137

Spierings Mobile Cranes B.V.

240

Interimmachinist
Assurantiën
SelimDienstverleningUtrecht
(SAA) Hoofdstad B.V.
Raetsheren van Orden B.V.

2
binnenkant voorkaft

Keuringsinstanties
Aboma B.V.
TÜV Nederland B.V.

Certificerende instelling
Aboma Certiﬁcering

211

Consultancy

6

151

99
193

Kraanverhuurbedrijven
Arentis Industrial Equipment

38

Baetsen Kraanverhuur B.V.

40

BKV B.V.

81

VVT Erkend

189

Blansjaar B.V.

173

Sectorinstituut Transport en
Logistiek

153

Blom Kraanverhuur B.V., Jos

181

ADVERTEERDERS

Transportbedrijf Bosch Hedel B.V.

24
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ADVERTEERDERS

Dokkumer Hoogwerker- en kraanverhuur

12

Herms & Zn. B.V., W.

20

Kraanbedrijf Hendrik Uildriks B.V.

16

Mammoet Nederland B.V.

73

Meijmat B.V.

34

Leveranciers
Bergman Media

129

Hef & Hijs Nederland

205

Spanset Nederland B.V.

buitenkant achterkaft

Staals Trading BV
Nederhoff B.V., Kraanbedrijf
Peinemann Kranen B.V.

32

Rattingen B.V., Kraanverhuurbedrijf

42

Remie Kraanverhuur B.V.

36

Koninklijke Saan
Schot Verticaal Transport B.V.
Verschoor B.V., M.

8

147

115
14
177

Opleidingen
Opcedo Opleidingscentrum

187

Stichting Educatie
Verticaal Transportbranche

159, 235

VTC (Verticaal Transport Centrum)

125

V-TAS B.V.

161

Wagenborg Nedlift B.V.

18

Wido Kranenverhuur B.V.

22

Winder Limmen B.V.

28

AllSolutions

binnenkant achterkaft

Woerden B.V., Kraanverhuur

26

ITmatic B.V.

93

Zwagerman VMT B.V.

30

Mertis B.V.

139

Planning- en bedrijfssoftware
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Staals Trading BV / Meerheide 280 / 5521 DW Eersel

sales@staalstrading.nl
Tel : +31 (0)4 97 51 41 01
Fax : +31 (0)4 97 51 63 15
www.staalstrading.nl
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I
F
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Leverancier van
high performance
staalkabels
voor verschillende
hijstoepassingen

www.staalstrading.nl

VERKLARING PICTOGRAMMEN

Deelnemende bedrijven VVT Erkenningsregeling
Mobiele hydraulische telescoopkraan

MK

Mobiele torenkraan

MT

Rupskraan

RK

Ruwterreinkraan

RT

Hoogwerker

HW

Torenkraan

TK

Verreiker

VR

Autolaadkraan

AL

Railkraan

KR

Exceptioneel transport

ET
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PROVINCIEREGISTER

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.

FRIESLAND

Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16

Oostrum

28

32

34

Leeuwarden

Berlikum

24

26

Tzummarum

18

20

30

Franeker

22

Harlingen

Eastermar
Sumar

Surhuisterveen

Wytgaard
Drachten
Donkerbroek

38

36

40

Wijckel

Heerenveen

42

UW PARTNER
VOOR HET
HUREN VAN
HOOGWERKERS
EN KRANEN

Dokkumer
Hoogwerker- en
kraanverhuur

T 06 5435 2406
www.dokkranen.nl
info@dokkranen.nl
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GRONINGEN

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12

Eemshaven

16
28

Delfzijl

32
38

34
36

18

20

30

Slochteren

Drieborg

Scheemda
Zuidbroek

24

26

Groningen

22

Muntendam

40

42

Telekranen | (Mobiele) Torenkranen | Rupskranen
Autolaadkranen | Industriële Verhuizingen
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PROVINCIEREGISTER

www.schotvt.com
T +31 (0)88 542 4000

VT GIDS 2021

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.

DRENTHE

Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28

Tynaarlo

32

34

18

20

30

24

26

Assen

22
Emmen

38

36

40
Meppel

Hoogeveen
Schoonebeek

42

W W W.HENDRIK UILDRIK S.NL

Kraanbedrijf Hendrik Uildriks B.V.
Osbroeksweg 3, 9482 TL Tynaarlo
T 0592 20 13 73 - info@hendrikuildriks.nl
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OVERIJSSEL

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28

32
38

34
36

18

20

30

Zwartsluis

Staphorst

IJsselmuiden
Kampen
Hasselt
Dalfsen

24

26

Hardenberg

22

Raalte
Almelo

40

Weerselo
Oldenzaal

Rijssen
Delden

Hengelo
Enschede

42

WAGENBORG

WAGENBORG NEDLIFT \ TEL: +31 88 050 5100
NEDLIFT@WAGENBORG.COM \ WWW.WAGENBORG.COM
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FLEVOLAND

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28

Tollebeek

32
38

34
36

18

20

30

24

26

22
40
Almere
Zeewolde

42

www.herms.nl

Epe T. 0578 - 612291 • Doetinchem T. 0314 - 326490 • Amersfoort T. 033 - 7200950 • Urk T. 0527 - 729929
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GELDERLAND OOST

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28

Brummen

32
38

34
36

18

20

30

Neede

Arnhem

Groenloo
Didam

Doetinchem

24

26

22
40

42

TOTAALOPLOSSING BIJ HIJSWERKZAAMHEDEN
Kraanverhuur / Intern-transport / De-montage / Asbestsanering
Berging / Industriële dienstverlening / Fabrieksverhuizingen

NIJMEGEN
024 3488 000

22

PROVINCIEREGISTER

RESSEN
024 3488 000

DOETINCHEM
0314 335 441

planning@wido.nl
www.wido.nl
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GELDERLAND WEST

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

Oldebroek
‘t Harde

14
12

Epe

Harderwijk

16

Elspeet

28
Twello

32

34

18

20

30

Apeldoorn

Barneveld

24

26

Ede

22

Oosterbeek

38

36

40

Nijmegen
Tiel
Asperen

Wijchen

Herwijnen

42
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PROVINCIEREGISTER

Hedel
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Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.

UTRECHT

Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28
Amersfoort

32
38

34

18

20

30

Utrecht

24

26

Maarssen
Harmelen
De Meern

Woerden

22

Nieuwegein
Lopik

36

Vianen

40

42

M.A. Reinaldaweg 2A
3446 CB Woerden
Telefoon 0348 - 41 12 12

B.V.

info@kraanverhuurwoerden.nl
www.kraanverhuurwoerden.nl
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NOORD-HOLLAND NOORD

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
Den Helder

16
28

Schagen

32

34

18

20

30

Heerhugowaard

24

26

22

Alkmaar

Limmen

38

36

40
Velsen-Noord
IJmuiden

Hoorn
De Goorn

Hem

Berkhout
De Rijp
Edam
Volendam
Zaandam

42

28

PROVINCIEREGISTER

Beverwijk
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NOORD-HOLLAND ZUID

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28

Haarlem

32
38

34

18

20

30

Amsterdam
Heemstede

Diemen

24

26

Weesp

22
Aalsmeer

36

Nederhorst den Berg
Loosdrecht

40

42

WE GO FOR GREEN / ECO FRIENDLY / ENGINE STAGE TIER IV AND V
AVAILABLE IN THE CAP. FROM 60 – 300 T.
ZWAGERMAN GROUP / The Crawler Crane Specialist for all kinds of work / rental and sales (30-300T)
Middenweg 81, 1394 AE Nederhorst den Berg, The Netherlands / T +31 (0) 294 253377 / E info@zw-cranes.com

w w w. z w - c r a n e s . c o m
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ZUID-HOLLAND RIJNMOND

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16

‘s-Gravenzande

28

32
38

18

20

30
34

24

26

22

Schiedam
Ridderkerk
Oostvoorne
Hoogvliet
Pernis
Vierpolders
Heenvliet
Spijkenisse
Middelharnis

36

Rotterdam

Maasland

Heerjansdam
Dordrecht

Klaaswaal

40

42

HIGH LEVEL SOLUTIONS
Peinemann is sinds 1954 actief in de wereld van horizontaal-, verticaal- en wegtransport.
Wat begon als een familiebedrijf is uitgegroeid tot een one-stop-shop met vestigingen
over de hele wereld. De kraandivisie van Peinemann beschikt over een grote en moderne
vloot mobiele hydraulische hijskranen met een hijsvermogen tot 750 ton. Peinemann biedt
de juiste mobiele hijskraan voor elk werk, variërend van een eenmalig hijskarwei tot een
langdurig en omvangrijk project.

WWW.PEINEMANN.NL
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Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.

ZUID-HOLLAND OVERIG

Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12

Leimuiden

16
28

32
38

34
36

18

20

30

24

26

Sassenheim

Alphen a/d Rijn

Zoeterwoude

Gouda

Delft
Wateringen

22
40

De Lier

Meerkerk

Hardinxveld-Giessendam

42

0172-552400

Onze service is uw kwaliteit

Meijmat.nl
Tankval 11
2408 ZC Alphen aan den Rijn

34
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Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.

NOORD-BRABANT WEST

Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16
28

Moerdijk

32
38

34

Hooge Zwaluwe

18

20

30

24

26

22

Roosendaal

Raamsdonksveer
Helvoirt

Oosterhout
Breda

Etten-Leur

Chaam
Bergen op Zoom

36

Wernhout

40

42

Remie Kraanverhuur B.V. Ad Jochems
E: kraanverhuur@remie.net / ad@remie.net
T: 076 - 548 66 48 M: 0651 - 26 52 01

36
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Remie Transport B.V. Robert Kerstens
E: transport@remie.net / robert@remie.net
T: 076 - 548 66 41 M: 0610 - 90 94 77

VT GIDS 2021

ZEELAND

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

14
12
16

Zierikzee

28

32
38

34
36

18

20

30

24

26

22
40

Oosterland

Veere
Middelburg
Vlissingen

Arnemuiden

Wemeldinge
Sint-Annaland
Waarde

Borssele

Terneuzen
Westdorpe
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www.arentis.com

De kracht van een
allrounder
Arentis industrial equipment verhuurt alle machines
en gereedschappen voor bouw en industrie, van
kranen en hoogwerkers tot industriële (hand)gereedschappen en mobiele magazijnen. Arentis heeft een
modern en uitgebreid gereedschap- en machinepark
welke in de Benelux worden ingezet. Kijk voor een
uitgebreide catalogus op www.arentis.com
kranen | rigging en transport | heftrucks
verreikers | compressoren | hoogwerkers
stroomgroepen | rolsteigers
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Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.
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Sint Michielsgestel
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St. Oedenrode
Diessen

38

Best
Geldrop
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Beugen

Someren

Veldhoven
Bladel
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LIMBURG

Voor volledige gegevens van genoemde bedrijven,
zie alfabetisch ledenregister vanaf bladzijde 46.
Nummers op de kaart refereren naar de paginacijfers.

Oostrum
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Ysselsteyn

12

Horst

16

Venlo
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Nederweert
Roermond

24

26

22

Echt

40
Elsloo

Geleen

Maastricht
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HENRI DUNANTSTRAAT 37
5807 ES OOSTRUM-VENRAY
Tel.

0478-582579

Fax.

0478-630540

Email. info@vanrattingen.nl
www.vanrattingen.nl

VCA*
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Arentis Industrial Equipment
Postbus 7

Industrieweg 34

T (0115) 644644

verhuur@arentis.com

4530 AA Terneuzen

4538 AJ Terneuzen

F (0115) 644649

www.arentis.com

T (040) 2054460

kraanverhuur@baetsen.com

B

Baetsen Kraanverhuur B.V.
Locht 100
5504 RP Veldhoven

www.baetsen.com

Vestiging (Echt)
Oude Lakerweg 4

T (040) 2054460

6101 AA Echt

kraanverhuur@baetsengroep.com
www.baetsen.com

Beck Logistics
Factorijweg 9

T (024) 3775643

6541 DM Nijmegen

info@becklogistics.com
www.becklogistics.com

Handel en Transportonderneming Beekema
Wiebe Wesselspad 6

Achterdijken 28a

T (0519) 543180

w.beekema@hetnet.nl

9163 JE Nes Ameland

9163 JV Nes Ameland

T (06) 55331356

www.beekema-ameland.nl

F (0519) 543736

BKV B.V.
Nijkerkerweg 138

T (0342) 492464

info@bkv.nl

3771 LB Barneveld

F (0342) 492912

www.bkv.nl

Blansjaar B.V.
Klopperman 1

T (0174) 638020

info@blansjaarbv.nl

2292 JE Wateringen

F (0174) 638021

www.blansjaarbv.nl

T (085) 8900189

planning@josblom.com

Jos Blom Kraanverhuur B.V.
Alexander Flemingstraat 2
1821 BK Alkmaar

www.josblom.com

Vestiging (Amsterdam)

46

Alexander Flemingstraat 2

Westeinde 9

1821 BK Alkmaar

1511 MA Oostzaan

LEDENREGISTER

T (085) 8900189

planning@josblom.com
www.josblom.com
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Vestiging (Den Helder)
Bedrijfsweg 11a

T (085) 8900189

1785 AK Den Helder

planning@josblom.com
www.josblom.com

Vestiging (Heerhugowaard)
Galileïstraat 15

T (085) 8900189

1704 SE Heerhugowaard

planning@josblom.com
www.josblom.com

Vestiging (Rotterdam)
Alexander Flemingstraat 2

Schiedamsedijk 23

1821 BK Alkmaar

3134 KK Vlaardingen

T (085) 8900189

planning@josblom.com
www.josblom.com

Kraanverhuur D. Boekestijn B.V.
Maassluiseweg 1

T (010) 5916744

info@boekestijn.nl

3155 EJ Maasland

F (010) 5924229

www.boekestijn.nl

Boer B.V.
Bordenweg 8

T (0183) 352747

info@boerbv.com

4231 VH Meerkerk

F (0183) 352828

www.boerbv.com

Oudelandsedijk 65-67

T (0187) 483461

info@jboeterkraanverhuur.nl

3241 LL Middelharnis

F (0187) 486896

www.jboeterkraanverhuur.nl

J. Boeter Kraanverhuur en Speciaal Transport

Auto- en Bergingsbedrijf Van den Boogaard B.V.
Postbus 97

Wijkermeerweg 22a

T (0251) 272325

info@boogaard.nl

1940 AB Beverwijk

1948 NW Beverwijk

F (0251) 213041

www.boogaard.nl

Boots Berging
De Hout 25

T (0228) 542045

info@bootsberging.nl

1607 HA Hem

F (0228) 543164

www.bootsberging.nl

T (06) 54914036

erikweug@hotmail.com

Kraanmachinisten Borssele v.o.f.
Catalijneweg 17
4454 AM Borssele

www.kraanmachinistenborssele.nl

Bos Kraan Verhuur B.V.
Postbus 175

Nijverheidslaan 20a

T (0900) 6655555

bkv@bos-kraanverhuur.nl

1380 AD Weesp

1382 LJ Weesp

T (0294) 414970

www.bos-kraanverhuur.nl

F (0294) 411124

GIDS 2021
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Transportbedrijf Bosch Hedel B.V.
Steenovensestraat 2a

T (073) 5997458

5321 NE Hedel

info@bosch-hedel.com
www.bosch-hedel.com

J. Both Kraanverhuur
Weteringstraat 18

T (06) 51805990

3372 CS Hardinxveld-Giessendam

T (0184) 617343

j.both.kraanverhuur@gmail.com

Jan Bouwman Jr. B.V.
Klingelbeekseweg 59

T (026) 3390440

bouwman@schiltmans.com

6862 VS Oosterbeek

F (026) 3390447

www.schiltmans.com

Bouwman-Doorwerth B.V.
De Overmaat 74

T (026) 3270047

info@bouwmanarnhem.nl

6831 AJ Arnhem

F (026) 3270218

www.bouwmanarnhem.nl

Van Boxtel Groep
Meerstraat 42

T (0413) 229335

info@vanboxtelgroep.nl

5473 VX Heeswijk

F (0413) 229982

www.vanboxtelgroep.nl

Garage en Transport bedrijf Broekhuizen B.V.
Bovenweg 8

T (0516) 577373

info@berging.net

8435 VT Donkerbroek

F (0516) 577561

www.berging.net

Flensburgweg 10a

T (050) 5497272

planning@bultena.nl

9723 TN Groningen

T (06) 51614446

www.bultena.nl

Bultena Verhuur B.V.

F (050) 2011258

Vestiging (Alphen a/d Rijn)
De Schans 31

T (0172) 245532

planning@bultena.nl

2408 ZA Alphen a/d Rijn

T (06) 10110003

www.bultena.nl

Bitgumerdijk 21

T (0518) 461414

planning@bultena.nl

Vestiging (Berlikum)
9041 CB Berlikum

www.bultena.nl

Vestiging (Mill)
Lijsterstraat 46
5451 XK Mill
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T (085) 4892181

planningzuid@bultena.nl
www.bultena.nl
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Dick van Campenhout Montage- en Constructiebedrijf B.V.
Postbus 59084

Waalhaven NZ 59

T (010) 4627414

info@campenhout.com

3008 PB Rotterdam

3087 BJ Rotterdam

F (010) 2623318

www.campenhout.com

C&P Kraanverhuur B.V.
Zuiddijk 10

T (0299) 671998

info@cp-kraanverhuur.nl

1483 MA De Rijp

F (0299) 675140

www.cp-kraanverhuur.nl

Nieuw Loosdrechtsedijk 107

T (035) 5825591

info@cluysenaar.nl

1231 KP Loosdrecht

F (035) 5826149

www.cluysenaar.nl

T (0512) 369450

info@combex.nl

Cluysenaar Kraanverhuur

COMBEX bouwlogistiek
Mounekamp 4
9261 XC Eastermar

www.combex.nl

Convoi Assets B.V.
Postbus 316

Schotlandlaan 10

T (088) 2426000

info.nl@convoi.com

6199 ZN Maastricht-Airport

6199 AL Maastricht-Airport

F (088) 2426001

www.convoi.com

D

Van Dam Compact Lifting Services
Kloosterstraat 17

T (06) 38687958

4861 PA Chaam

info@vandamcls.nl
www.vandamcls.nl

Diamant Kraanverhuur
Zuiderkade 15a

T (0318) 482154

info@diamantkraanverhuur.nl

6718 PE Ede

T (06) 40167417

www.diamantkraanverhuur.nl

T (0348) 408484

info@vandijkdemeern.nl

Van Dijk De Meern B.V.
Postbus 132

Techniekweg 16

3480 DC Harmelen

3481 MK Harmelen

www.vandijkdemeern.nl

Ed van Dijk Transport Dienstverleners B.V.

VT GIDS 2021

Molensteijn 36

T (030) 2947454

edvandijk@edvandijk.nl

3454 PT De Meern

F (030) 2932100

www.edvandijk.nl
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Dior Heavylift B.V.
Ramgatseweg 23

T (0162) 684154

4941 VN Raamsdonksveer

info@diorheavylift.com
www.diorheavylift.com

DM Kraanverhuur Breda
Charles Petitweg 16

T (076) 8896393

4827 HJ Breda

info@dmkraanverhuur.nl
www.dmkraanverhuur.nl

Dokkumer Hoogwerker- en kraanverhuur
Tichelwei 10

T (06) 54352406

9125 EB Oostrum

info@dokkranen.nl
www.dokkranen.nl

Van Duijvenbode B.V.
Middenhavenstraat 88-90

T (0255) 510325

1976 CM IJmuiden

directie@duijvenbodekranen.nl
www.duijvenbodekranen.nl

E

Van Eck Verreikerverhuur
Schijndelseweg 47

T (06) 52108216

5491 TA Sint-Oedenrode

info@verreikers.com
www.verreikers.com

J. Edink Logistiek B.V.
Spoorstraat 47

T (038) 3333700

8271 RG IJsselmuiden

F (038) 3324014

admin@edink.info
planning@edink.info
www.edink.info

Van Elst Kraanverhuur B.V.
Spaarpot Oost 8

T (040) 2857793

info@elst-cranes.com

5667 KT Geldrop

F (040) 2854615

www.elst-cranes.com

Kraanverhuur Europoort
Hofweg 1

T (085) 1119702

3208 LE Spijkenisse

operations@kraanverhuureuropoort.nl
www.kraanverhuureuropoort.nl

F

P. Feenstra Bouwkranenverhuur B.V.
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Postbus 121

Solcamastraat 49

9250 AC Burgum

9262 ND Sumar

LEDENREGISTER

T (0511) 421863

info@kraanverhuurfeenstra.nl
www.kraanverhuurfeenstra.nl
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Gaffert B.V. Transport- en Kraanbedrijf
Postbus 516

Costerweg 4

5460 AM Veghel

5466 AM Veghel

T (0413) 365955

info@gaffert.nl
www.gaffert.nl

Gerritsen Group B.V.
Turnhoutsebaan 26a

T (013) 3031320

sales@gerritsengroup.com

5051 DZ Goirle

F (013) 5348406

www.gerritsengroup.com

De Geus Kraanverhuur
De Wetering 20

T (06) 53369520

michel@degeuskranen.nl

4927 BS Hooge Zwaluwe

T (0168) 482133

www.degeuskranen.nl

T (010) 2080044

degier@de-gier.com

De Gier Kraanverhuur B.V.
Vlaardingweg 22
3044 CK Rotterdam

www.de-gier.com

Kraan & Hoogwerkerverhuur van Ginkel B.V.
Nijverheidsplein 4

T (0342) 453712

3771 MR Barneveld

info@vanginkelbv.nl
www.vanginkelbv.nl

Giraffe Kraanverhuur en Montage B.V.
Wagenaarstraat 39

T (06) 24568067

info@giraffe-kraanverhuur.nl

4351 BB Veere

F (0118) 502007

www.giraffe-kraanverhuur.nl

Havenoordseweg 7

T (0113) 502540

info@jac-goud.nl

Jac. Goud B.V.
4414 RK Waarde

www.jac-goud.nl

Kraanverhuur & Transport Van Grinsven B.V.
Postbus 64

De Louwstraat 9a

T (0486) 461845

info@vangrinsvenbv.nl

5374 ZH Schaijk

5374 CE Schaijk

F (0486) 463174

www.vangrinsvenbv.nl

H

Haegens Kraanverhuur B.V.
Gerele Peel 53
5424 TM Elsendorp

VT GIDS 2021

T (0492) 351582

info@haegenskraanverhuur.nl
www.haegenskraanverhuur.nl
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Vestiging (Roermond)
Elmpterweg 43-45

T (0492) 351582

6042 KJ Roermond

info@haegenskraanverhuur.nl
www.haegenskraanverhuur.nl

A. Hak Transportbedrijf en Werktuigenverhuur B.V.
Postbus 4104

Schaapherderweg 11

2980 GC Ridderkerk

2988 CK Ridderkerk

T (0180) 430966

info@haktransport.nl
www.haktransport.nl

Hartman Logistics
Dassenburcht 46

T (06) 40501004

9649 KJ Muntendam

info@hartmanlogistics.nl
www.hartmanlogistics.nl

HEBO MaritiemService B.V.
Quarantaineweg 10

T (010) 2161313

3089 KP Rotterdam

info@hebo.eu
www.hebo-maritiemservice.nl

Vestiging (Zwartsluis)
Stouweweg 17-19

T (038) 3868180

8064 PD Zwartsluis

info@hebo.eu
www.hebo-maritiemservice.nl

Heerema Vlissingen B.V.
Postbus 5060

Belgiëweg-Oost 1

T (0113) 618000

vlissingen@hfg-heerema.com

4380 KB Vlissingen

4455 TT Nieuwdorp

F (0113) 613107

www.heerema.com

Heeren Kraanverhuurbedrijf B.V.
Postbus 1223

Gastelseweg 161

T (0165) 545910

kraanverhuur@heerengroep.nl

4700 BE Roosendaal

4705 RA Roosendaal

F (0165) 553454

www.heerengroep.nl

Terrein Sabic

T (0165) 545910

kraanverhuur@heerengroep.nl

Plasticslaan 1

F (0165) 553454

www.heerengroep.nl

Industrieweg 6

T (0118) 635607

kraanverhuur@heerengroep.nl

4338 PR Middelburg

F (0165) 553454

www.heerengroep.nl

Langeweg 33

T (010) 2430580

mail@vanderheidekraanverhuur.nl

3233 LM Oostvoorne

F (010) 2430581

Vestiging (Bergen op Zoom)

4612 PX Bergen op Zoom

Vestiging (Middelburg)

Van der Heide Kraanverhuur B.V.
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W. Herms & Zn. B.V
Hammerstraat 38

T (0578) 612291

info@herms.nl

8161 PH Epe

F (0578) 621739

www.herms.nl

T (033) 7200950

info@herms.nl

Vestiging (Amersfoort)
Hammerstraat 38

Bunschoterstraat 27a

8161 PH Epe

3828 NR Amersfoort

www.herms.nl

Vestiging (Doetinchem)
Hammerstraat 38

Logistiekweg 18

8161 PH Epe

7007 CJ Doetinchem

T (0314) 326490

info@herms.nl
www.herms.nl

Vestiging (Neede)
Hammerstraat 38

Parallelweg 50

8161 PH Epe

7161 AG Neede

T (088) 0449400

info@herms.nl
www.herms.nl

Heros Kraanverhuur B.V.
Graanweg 12

T (0168) 745000

moerdijk@heros.eu

4782 PP Moerdijk

T (06) 52491026

www.heros.eu

Herpertz Kraanverhuur en Transport
Magnesiumstraat 28

T (0475) 458045

kraanverhuur@herpertz.nl

6031 RV Nederweert

F (0475) 458035

www.herpertz.nl

Sanderboutlaan 47

T (0475) 458045

Vestiging (Elsloo)
6181 DN Elsloo

kraanverhuur@herpertz.nl
www.herpertz.nl

Vestiging (Horst)
Vlasvenstraat 58

T (0475) 458045

kraanverhuur@herpertz.nl

5962 AD Horst

F (0475) 458035

www.herpertz.nl

Gebr. Heuting & Zn. B.V
Mercuriusweg 26

T (0575) 561100

info@heuting.nl

6971 GV Brummen

F (0575) 561791

www.heuting.nl

T (06) 13845199

info@hijs-ﬁjn.nl

Hijsﬁjn Verticale Dienstverlening
Bornsestraat 1
7595 LH Weerselo

VT GIDS 2021
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J. Huissen Kraanverhuur
Cattenbroekerlaan 13

T (0348) 417284

info@kraanverhuurhuissen.nl

3445 EG Woerden

T (06) 54753698

www.kraanverhuurhuissen.nl

Louis Huys Speciaaltransport en Kraanverhuur B.V.
Baarlosestraat 281

T (077) 3823941

5926 PM Venlo

info@louishuys.nl
www.louishuys.nl

I

Jeroen Immerzeel Kraanverhuur B.V.
Leemolen 4

T (0174) 513194

info@immerzeel-kraanverhuur.nl

2678 MH De Lier

F (0174) 518539

www.immerzeel-kraanverhuur.nl

Indumove industrial relocations
Postbus 6094

Oostelijke Randweg 22

T (0168) 381110

info@indumove.com

4780 LX Moerdijk

4782 PZ Moerdijk

F (0168) 381112

www.indumove.com

J

Jenniskens Kraanverhuur B.V.
Bijsterhuizen 2506

T (024) 3789777

info@jenniskenskraanverhuur.nl

6604 LN Nijmegen

F (024) 3779832

www.jenniskenskraanverhuur.nl

Oeffeltseweg 13

T (0485) 361306

info@jenniskenskraanverhuur.nl

5835 BB Beugen

F (024) 3779832

www.jenniskenskraanverhuur.nl

Vestiging (Beugen)

Kraanbedrijf JKV
Burg. Lovinkstraat 49

T (0223) 523265

info@jkv.nl

1764 GB Breezand

F (0223) 521956

www.jkv.nl

Postbus 7

Emmastraat 20

T (085) 7730087

7490 AA Delden

7491 EK Delden

K

KBTwente
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info@kbtwente.nl
www.kbtwente.nl
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L. Kielstra Kraanverhuur B.V.
Postbus 439

Uranus 6

T (058) 2555555

info@kielstra.nl

8440 AK Heerenveen

8448 CR Heerenveen

F (058) 2552206

www.kielstra.nl

Vestiging (Emmen)
Postbus 439

Abel Tasmanstraat 9a

T (058) 2555555

info@kielstra.nl

8440 AK Heerenveen

7821 AN Emmen

F (058) 2552206

www.kielstra.nl

Vestiging (Groningen)
Postbus 439

Hoendiep 160

T (058) 2555555

info@kielstra.nl

8440 AK Heerenveen

9745 EA Groningen

F (058) 2552206

www.kielstra.nl

Vestiging (Leeuwarden)
Postbus 439

Einsteinweg 2

T (058) 2555555

info@kielstra.nl

8440 AK Heerenveen

8912 AP Leeuwarden

F (058) 2552206

www.kielstra.nl

Kraanverhuur Dick ten Klooster B.V.
Zwartsluizerweg 11

T (038) 4773000

info@dicktenklooster.nl

8061 AB Hasselt

F (038) 4773023

www.dicktenklooster.nl

Koeman Kranen B.V.
Oosteinde 72

T (0229) 551228

info@koemanberkhout.nl

1647 AD Berkhout

F (0229) 551964

www.koemanberkhout.nl

Lange Lijnbaan 61

T (0517) 430630

info@ktf-harlingen.nl

KTF B.V.
8861 NW Harlingen

www.ktf-harlingen.nl

Vestiging (West-Terschelling)
Lange Lijnbaan 61

Nieuwe Dijk 6

8861 NW Harlingen

8881 HC West-Terschelling

T (0517) 430630

info@ktf-harlingen.nl
www.ktf-harlingen.nl

Vestiging (Wijckel)
Lange Lijnbaan 61

Jachtlustweg 3

8861 NW Harlingen

8563 AA Wijckel
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T (0517) 430630

info@ktf-harlingen.nl
www.ktf-harlingen.nl
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Kuiphuis Kraanverhuur B.V.
Kampenstraat 16

T (0541) 535456

info@kuiphuis.nl

7575 EK Oldenzaal

F (0541) 535457

www.kuiphuis.nl

Westervoortsedijk 65

T (026) 8700171

Vestiging (Arnhem)
6827 AT Arnhem

info@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

Vestiging (Hardenberg)
Kollergang 5a

T (0523) 261448

7773 NG Hardenberg

info@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

Vestiging (Hoogeveen)
Voltastraat 6

T (0528) 870002

7903 AB Hoogeveen

info@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

Vestiging (Neede)
Borculoseweg 159c

T (0545) 291229

7161 GW Neede

info@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

Vestiging (Twello)
Weteringstraat 13

T (0571) 273332

7391 TX Twello

info@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

Vestiging (Vianen)
Placotiweg 5a

T (030) 8700003

4131 NL Vianen

info@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

Kuiphuis-Pol Kraanverhuur
Voltastraat 6

T (0528) 870002

7903 AB Hoogeveen

planning@polkraanverhuur.nl
planning@kuiphuis.nl
www.kuiphuis.nl

L

Lagendijk Kraanverhuur
Choorhoekseweg 3
4424 NW Wemeldinge
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T (0113) 288366

info@lagendijkkraanverhuur.nl
www.lagendijkkraanverhuur.nl
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L. van der Lee en Zonen B.V.
Postbus 17

Haagweg 125

T (015) 2135911

platvervoer@vanderlee.nl

2600 AA Delft

2612 CR Delft

F (015) 2143021

www.vanderlee.nl

Bornsestraat 222

T (0546) 822223

info@looms.nl

7601 GM Almelo

F (0546) 819626

www.looms.nl

Kanaalstraat 303

T (053) 4306766

info@maathuis-kraanverhuur.nl

7547 AS Enschede

F (053) 4307604

www.maathuis-kraanverhuur.nl

Looms B.V.

M

Maathuis Kraanverhuur

Maes Hoogwerkers B.V.
Postbus 4014

Keizersgracht 62-64

T (0180) 499575

info@maeshoogwerkers.com

2980 GA Ridderkerk

1015 CS Amsterdam

F (0180) 499585

www.maeshoogwerkers.com

T (010) 2042424

info@mammoet.com

Mammoet Nederland B.V.
Postbus 570

Karel Doormanweg 47

3100 AN Schiedam

Haven 580

www.mammoet.com

3115 JD Schiedam

Vestiging (Amsterdam)
Ruijgoordweg 100

T (088) 6502050

1047 HM Amsterdam

planning.velsen@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Assen)
Postbus 596

Schepersmaat 9

9400 AN Assen

9405 TM Assen

T (0592) 341456

planning.noord@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Breda) Mammoet Heavylift B.V.
Konijnenberg 68

T (076) 5715240

4825 BD Breda

info@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Drachten)
Postbus 596

Meerpaal 28

9400 AN Assen

9206 AJ Drachten

VT GIDS 2021

T (0592) 341456

planning.noord@mammoet.com
www.mammoet.com
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Vestiging (Eemshaven)
Postbus 596

Westlob 3

9400 AN Assen

9979 XW Eemshaven

T (0592) 341456

planning.noord@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Emmen)
Postbus 596

Karel Doormanstraat 4

9400 AN Assen

7825 VT Emmen

T (0592) 341456

planning.noord@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Etten-Leur)
Munnikenheiweg 30-32

T (076) 5085020

4879 NG Etten-Leur

montage@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Geleen)
Postbus 1115

Prof. van Krevelenstraat 10

6160 BC Geleen

6163 SC Geleen

T (088) 0062200

planning.geleen@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Hengelo)
Postbus 596

Spinelstraat 20

9400 AN Assen

7554 TW Hengelo

T (074) 2498868

planning.noord@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Hoogvliet)
Postbus 524

Leerlooierstraat 4

3190 AL Hoogvliet

3194 AB Hoogvliet

T (088) 6502010

planning@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Moerdijk)
Postbus 433

Chemieweg 25

3190 AJ Hoogvliet

4782 SJ Moerdijk

T (0168) 380912

planning.moerdijk@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Pernis)
Postbus 433

Vondelingenweg 601

3190 AJ Hoogvliet Rt.

3196 KK Pernis

T (010) 4720374

planning.pernis@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Velsen-Noord)
Postbus 93

Witte Hekweg 4

1940 AB Beverwijk

1951 HL Velsen-Noord

T (0251) 229341

planning.velsen@mammoet.com
www.mammoet.com

Vestiging (Westdorpe)
Autrichehavenweg 12
Haven 3315-3316

T (0115) 232323

terneuzen@mammoet.com
www.mammoet.com

4554 MB Westdorpe (Terneuzen)
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Vestiging (Zuidbroek)
Postbus 596

Weg der Verenigde Naties 4

9400 AN Assen

9636 ZG Zuidbroek

T (0598) 615814

planning.noord@mammoet.com
www.mammoet.com

Transportbedrijf Martens Best B.V.
Oude Schuurweg 3

T (0499) 372509

5681 PZ Best

info@martensbest.nl
www.martensbest.nl

Van Marwijk Kraanverhuur B.V.
Productieweg 36

T (071) 5899344

2382 PC Zoeterwoude

info@vanmarwijk.com
planning@vanmarwijk.com
www.vanmarwijk.com

Jef de Meijer B.V.
Oude Heistraat 5

T (076) 5974254

info@jefdemeijer.nl

4884 LE Wernhout

F (076) 5975786

www.jefdemeijer.nl

Meijmat B.V.
Tankval 11

T (06) 51060508

info@meijmat.nl

2408 ZC Alphen a/d Rijn

T (0172) 552400

www.meijmat.nl

T (0118) 650688

info@meliskraanverhuur.nl

Kraanverhuur Melis Middelburg B.V.
Ampèreweg 39
4338 PT Middelburg

www.meliskraanverhuur.nl

Mick Volendam Groep Mobiele Toren- & Telekranenverhuur
Kaper 1

Hamerstraat 7f

T (0299) 396812

1132 PA Volendam

1135 GA Edam-Volendam

T (06) 53912413

planning@mickvolendamgroep.nl
info@mickvolendam.nl
www.mickvolendam.nl

Kraanverhuur Mieremet
Oosteinderweg 172

T (06) 13943989

marcel@kraanverhuurmieremet.nl

1432 AR Aalsmeer

F (0297) 267814

www.kraanverhuurmieremet.nl

Modern B.V.
Elektronweg 24

T (030) 2415060

planning@modern-berging.nl

3542 AC Utrecht

F (030) 2410504

www.modern-berging.nl

Regenboogstraat 49

T (0111) 414209

molkraanverhuur@zeelandnet.nl

Mol kraanverhuur
4301 BS Zierikzee
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www.molkraanverhuur.nl
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Montarent Bouwlogistiek B.V.
Postbus 348

Duiveland 4

1940 AH Beverwijk

1948 RB Beverwijk

T (0251) 218188

info@montarent.nl
www.montarent.nl

Mosk Kraanverhuur B.V. (onderdeel van Jos Blom)
Bedrijfsweg 11a

T (0223) 630808

1785 AK Den Helder

info@moskkraanverhuur.nl
www.moskkraanverhuur.nl

W. Mulder Kraanverhuur B.V.
Veenweg 21

T (06) 83445574

8075 PR Elspeet

info@wmulderkraanverhuur.nl
planning@wmulderkraanverhuur.nl
www.wmulderkraanverhuur.nl

N

Kraanbedrijf Nederhoff B.V.
Burg. van Reenensingel 121

T (088) 5655555

2803 PA Gouda

info@nederhoff.nl
www.nederhoff.nl

Vestiging (Vianen)
Placotiweg 4b

T (088) 5655555

4131 NL Vianen

info@nederhoff.nl
www.nederhoff.nl

Kraan- en Transportbedrijf Nieuwegein B.V.
Postbus 1049

Nijverheidsweg 1

T (030) 6061616

info@jbrouwer.nl

3430 BA Nieuwegein

3433 NP Nieuwegein

F (030) 6066562

www.jbrouwer.nl

T (06) 53910635

info@gerarddenijs.nl

Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur
Jan Valkeringlaan 20
1906 AS Limmen

www.gerarddenijs.nl

(gem. Castricum)

Machineverhuur Nijsse
Oostweg 2

T (06) 21275560

machineverhuurnijsse@hotmail.com

T (023) 5849517

jeroen@theoutstandingpartner.com

4341 PN Arnemuiden

O

The Outstanding Partner
Leidsevaartweg 19
2106 NA Heemstede
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www.theoutstandingpartner.com
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Kraanbedrijf en Transportservice P&K B.V.
Fahrenheitstraat 12

T (0548) 541000

algemeen@kraanbedrijf.info

7461 JA Rijssen

F (0548) 514843

www.pk-kraanbedrijf.nl

Schepenveld 24

T (06) 53299438

info@kraanverhuurpals.nl

Kraanverhuur R. Pals
3891 ZK Zeewolde

www.kraanverhuurpals.nl

Kraanverhuur T. Pater B.V.
Postbus 86

Energieweg 2

T (0525) 651826

info@tpatergroep.nl

8084 ZH ‘t Harde

8084 GR ’t Harde

F (0525) 653200

www.tpatergroep.nl

Postbus 86

Damsluisweg 42a

T (0525) 651826

info@tpatergroep.nl

8084 ZH ‘t Harde

1332 ED Almere

F (0525) 653200

www.tpatergroep.nl

Vestiging (Almere)

Vestiging (Amersfoort)
Postbus 86

De Zonnecel 33

T (0525) 651826

info@tpatergroep.nl

8084 ZH ‘t Harde

3815 KN Amersfoort

F (0525) 653200

www.tpatergroep.nl

Peinemann Kranen B.V.
Postbus 189

Nieuwe Langeweg 40

T (010) 2955000

info@peinemann.nl

3190 AD Hoogvliet

3194 DB Hoogvliet

F (010) 2955049

www.peinemann.nl

Pertien Hoogwerker en Kraanverhuurbedrijf B.V.
Postbus 44

Korenmolendreef 3

T (0598) 351500

info@freddypertien.nl

9600 AA Hoogezand

9621 TK Slochteren

F (0598) 421932

www.freddypertien.nl

Pfeifer Rentals B.V.
Den Sliem 35

T (0544) 463114

info@pfeiferrentals.com

7141 JE Groenlo

F (0544) 462041

www.pfeiferrentals.com

T (0598) 395216

info@henkpluim.nl

Kraanbedrijf Pluim B.V.
Haven Noordzijde 8
9679 TC Scheemda

www.henkpluim.nl

Pluimers-Kraanverhuur

VT GIDS 2021

Noordermorssingel 5

T (0548) 218000

info@pluimers-kraanverhuur.nl

7461 JP Rijssen

T (06) 20420474

www.pluimers-kraanverhuur.nl
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Takel en Bergingsbedrijf Poort B.V.
Kerkstraat 52

T (050) 5565274

info@poorthoogkerk.nl

9745 CK Groningen

F (050) 5567280

www.poorthoogkerk.nl

De Poortere Kraanverhuur B.V.
Meezeweg 7

T (0113) 271692

info@depoortere.nl

4414 RN Waarde

F (0113) 271693

www.depoortere.nl

Keizer Karelhof 33

T (06) 51420751

erikpotter71@hotmail.com

Potter B.V.
4386 BG Vlissingen

www.kraanverhuurbedrijfpotter.nl

R

Kraanverhuurbedrijf Van Rattingen B.V.
Henri Dunantstraat 37

T (0478) 582579

info@vanrattingen.nl

5807 ES Oostrum

F (0478) 630540

www.vanrattingen.nl

Remie Kraanverhuur B.V.
Overemer 6

T (076) 5486648

4824 AH Breda

kraanverhuur@remie.net
www.remie.net

Re-Move
Straatweg 2a

T (030) 7740004

info@re-move.com

3604 BB Maarssen

F (030) 7740005

www.re-move.com

T (0180) 420400

info@rkbkraanverhuur.nl

Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V.
Postbus 19

Nikkelstraat 35

2980 AA Ridderkerk

2984 AM Ridderkerk

www.rkbkraanverhuur.nl

Van Rijn Kraanverhuur
Zwartsluizerweg 11

Nobelstraat 25

T (0341) 414838

info@vanrijn.nu

8061 AB Hasselt

3846 CE Harderwijk

F (0341) 454499

www.vanrijn.nu

Roes Verreiker Verhuur
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Tatelaarweg 11a

T (0316) 750603

info@roesverreikerverhuur.nl

6941 RB Didam

T (06) 26760459

www.roesverreikerverhuur.nl
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D. Russcher en Zn.
Weth. Buitenhuisstraat 10

T (0522) 463357

info@russcherkraanverhuur.nl

7951 SM Staphorst

F (0522) 464711

www.russcherkraanverhuur.nl

Rutten Hoogteservice B.V.
Bijsterhuizen 31-04

T (024) 6421573

info@ruttenhoogteservice.nl

6604 LV Wijchen

F (024) 6754163

www.ruttenhoogteservice.nl

S

Koninklijke Saan Horizontaal en Verticaal Transport B.V.
Postbus 70

Weesperstraat 78-82

1110 AB Diemen

1112 AN Diemen

T (020) 6606060

kranen@saan.nl
www.saan.nl

Vestiging (Tilburg)
Lizzy van Dorpweg 2

T (013) 4620000

5032 MR Tilburg

tilburg@saan.nl
www.saan.nl

Vestiging (Utrecht)
Rutherfordweg 104

T (020) 6606060

3542 CG Utrecht

info@saan.nl
www.saan.nl

Van Santen Transport B.V.
Postbus 751

Heringaweg 4

T (023) 5322240

trp@vansantengrp.nl

2003 RT Haarlem

2031 BW Haarlem

F (023) 5324280

www.vansantengrp.nl

Postbus 1055

Pieter Hoebeeweg 99

T (078) 6482929

info@sarens.nl

3300 BB Dordrecht

3316 BT Dordrecht

F (078) 6313181

www.sarens.com

Sarens Nederland B.V.

Vestiging (Amsterdam)
Papierweg 1a

T (020) 4470511

info@sarens.nl

1013 BL Amsterdam

F (078) 6313181

www.sarens.com

Vestiging (Europoort Botlek)

VT GIDS 2021

Seggelant Oost 1

T (078) 6482929

info@sarens.nl

3237 MH Vierpolders

F (078) 6313181

www.sarens.com
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Scheepens Verreikers
Rouwkuilenweg 27

T (06) 45490296

5813 BH Ysselsteyn

info@scheepens-verreikers.nl
www.scheepens-verreikers.nl

Scheepsma Logistiek
Brédyk 40

T (058) 2551588

9089 BV Wytgaard

info@scheepsma.com
planning@scheepsma.com
www.scheepsma.com

Albert van de Scheur De Hijs- en Transportspecialist B.V.
Tweelingenlaan 74

T (055) 5213109

info@albertvdscheur.nl

7324 BN Apeldoorn

F (055) 5223396

www.albertvdscheur.nl

Transportbedrijf van Schijndel (partner van Van Boxtel Groep)
De Bus 5

T (073) 5517276

5271 SL Sint Michielsgestel

info@vanschijndeltransport.nl
www.vanschijndeltransport.nl

Schiltmans B.V.
Postbus 6005

Simon Stevinstraat 13

4000 HA Tiel

4004 JV Tiel

T (0344) 614000

info@schiltmans.com
www.schiltmans.com

Vestiging (Amersfoort)
Vanadiumweg 1

T (033) 4559355

3812 PX Amersfoort

info@schiltmans.com
www.schiltmans.com

Joh. Schol B.V.
Postbus 143

Kalf 33d

T (075) 6162070

info@scholzaandam.nl

1540 AC Koog aan de Zaan

1509 AB Zaandam

F (075) 6179801

www.scholzaandam.nl

Schot Verticaal Transport B.V.

centrale planning

Postbus 9060

Smaragdweg 3

T (088) 5424000

1800 GB Alkmaar

1812 RJ Alkmaar

Vestiging (Almere)

www.schotvt.com
centrale planning

Bolderweg 16

T (088) 5424000

1332 AT Almere

Vestiging (Amsterdam)
Nieuwzeelandweg 3
1045 AL Amsterdam
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info@schotvt.com

info@schotvt.com
www.schotvt.com

centrale planning

T (088) 5424000

info@schotvt.com
www.schotvt.com
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Vestiging (Eemshaven)
Schildweg 6

centrale planning

T (088) 5424000

9979 XR Eemshaven

Vestiging (Groningen)

info@schotvt.com
www.schotvt.com

centrale planning

Tallinnweg 8

T (088) 5424000

9723 TJ Groningen

Vestiging (Heerenveen)
Jupiter 8a

www.schotvt.com
centrale planning

T (088) 5424000

8448 CD Heerenveen

Vestiging (Hoorn)

info@schotvt.com

info@schotvt.com
www.schotvt.com

centrale planning

Electronweg 17

T (088) 5424000

1627 LB Hoorn

Vestiging (IJmuiden)

info@schotvt.com
www.schotvt.com

centrale planning

Industriestraat 46

T (088) 5424000

1976 CV IJmuiden

Vestiging (Kampen)

info@schotvt.com
www.schotvt.com

centrale planning

Carlsonstraat 23

T (088) 5424000

8263 CA Kampen

info@schotvt.com
www.schotvt.com

Vestiging (Leeuwarden)
Morseweg 19a

T (088) 5424000

8912 BG Leeuwarden

info@schotvt.com
www.schotvt.com

Slemaco B.V.
Oude Bosschebaan 21

T (013) 5115070

info@slemaco.nl

5074 RC Biezenmortel

T (06) 51333524

www.slemaco.nl

Slootjes Kraanbedrijf B.V.
Ambachtsweg 3

T (0348) 553464

3411 MJ Lopik

info@slootjeskraanbedrijf.nl
www.slootjeskraanbedrijf.nl

Steenhoven Garage en Takelbedrijven B.V.
Stationsweg 24
3218 AV Heenvliet
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T (0181) 661424

info@steenhovenbv.nl
www.steenhovenbv.nl
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Kraanbedrijf W. Stouwdam
Oude Dijk 14

T (0525) 633131

info@stouwdam-oldebroek.nl

8096 RK Oldebroek

F (0525) 633242

www.stouwdamberging.nl

Van Straaten Raalte B.V.
Kaagstraat 20

T (0572) 362191

info@van-straaten.nl

8102 GZ Raalte

F (0572) 346666

www.van-straaten.nl

Swinkels Kraanverhuur v.o.f.
Korteweg 20

T (0492) 351582

5712 EC Someren

info@haegenskraanverhuur.nl
www.haegenskraanverhuur.nl

T

Teuben B.V.
Rederijweg 18

T (0162) 497010

planning-teuben@martensgroep.eu

4906 CX Oosterhout

F (0162) 422918

www.martensgroep.eu

T (0166) 652153

info@kraanverhuurtholen.nl

Kraanverhuur Tholen V.O.F.
Spastraat 5
4697 RZ Sint-Annaland

www.kraanverhuurtholen.nl

Tieman Verhuur
De Slenk 60

T (06) 55897274

info@tiemanverhuur.nl

1741 DV Schagen

F (0224) 219660

www.tiemanverhuur.nl

T (013) 5055896

info@tritontransport.nl

Triton Transport Techniek B.V.
Julianastraat 55a
5087 BA Diessen

www.tritontransport.nl

Tuinstra Verreiker Verhuur
Swaerderwei 65

T (06) 22569653

8851 EH Tzummarum

info@tuinstraverreikerverhuur.nl
www.verreikerverhuur.frl

Tuk Kraanverhuur B.V.
Molendijk 25
3286 BE Klaaswaal
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T (0186) 571269

info@tukkraanverhuur.nl
www.tukkraanverhuur.nl
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Kraanbedrijf Hendrik Uildriks B.V.
Osbroeksweg 3

T (0592) 201373

9482 TL Tynaarlo

info@hendrikuildriks.nl
www.hendrikuildriks.nl

V

Jac. van der Vegt & Zn.
Spoordwarsstraat 11-13

T (038) 3314466

info@jacvdvegt.nl

8271 RD Kampen-IJsselmuiden

F (038) 3329266

www.jacvdvegt.nl

T (06) 20420596

verbeekspeciaaltransport@caiway.nl

T (0413) 272391

info@verbruggen-volkel.nl

Verbeek Speciaal Transport
Naaldwijkseweg 286a
2691 PW ‘s-Gravenzande

Verbruggen-Volkel B.V.
Vliegeniersstraat 28
5405 BH Uden

www.verbruggen-volkel.nl

Gebr. Vermeer Industrial Movements B.V.
Pallasstraat 8

T (013) 4670272

5048 CJ Tilburg

info@gebrvermeertransport.nl
www.gebrvermeertransport.nl

M. Verschoor B.V.
Postbus 99

Rijksstraatweg 59

T (0252) 212345

info@hijskraanhuren.nl

2170 AB Sassenheim

2171 AK Sassenheim

F (0252) 210835

www.hijskraanhuren.nl

T (0314) 366025

info@vtnbv.com

Verticaal Transport Nederland B.V.
Postbus 175

Kajuitstraat 9

7000 AD Doetinchem

7005 BP Doetinchem

www.vtnbv.com

Verwijs Verhuur B.V.
Wilgenstraat 10
4307 DA Oosterland
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T (0111) 643270

info@verwijsverhuur.nl
www.verwijsverhuur.nl
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Vissers Heftruck Service
Postbus 238

Fabrieksweg 8

T (0497) 331033

info@vhsbladel.nl

5530 AE Bladel

5531 PP Bladel

F (0497) 331034

www.vhsbladel.nl

V-movements industrial relocations
Metaalstraat 1

T (0162) 311632

5107 ND Dongen

info@v-movements.nl
www.v-movements.nl

De Vries Allround Service
Albatroslaan 110

T (06) 53116441

devriesallroundservice@gmail.com

3082 ZC Rotterdam

Vrieswijk Kraanbedrijf v.o.f.
Postbus 33

Grensweg 19

T (0512) 361542

info@vrieswijk.nl

9230 AA Surhuisterveen

9231 HT Surhuisterveen

T (06) 22807194

www.vrieswijk.nl

T (06) 53837724
F (0512) 363688

W

Wagenborg Nedlift B.V.
Gideonweg 5

T (088) 0505100

9723 BM Groningen

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com

Vestiging (Delfzijl)
Handelskade Oost 21

T (088) 0505100

9934 AR Delfzijl

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com

Vestiging (Eemshaven)
Eemshornweg 9

T (088) 0505100

9979 XK Eemshaven

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com

Vestiging (Geleen)
Urmonderbaan 22, Gate 1

T (088) 0505100

6167 RD Geleen

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com

Vestiging (Hengelo)
Diamantstraat 20
7554 TA Hengelo
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T (088) 0505150

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com
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Vestiging (Meppel)
Zomerdijk 9c

T (088) 0505100

7942 JR Meppel

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com

Vestiging (Schoonebeek)
Industrieweg 10

T (088) 0505100

7761 PV Schoonebeek

nedlift@wagenborg.com
www.wagenborg.com

Wattel Verhuur
Nieuwe Kruidmolenweg 17

T (06) 48085036

coen@wattel-verhuur.nl

4382 WB Vlissingen

F (0118) 476999

www.wattel-verhuur.nl

Wido Kranenverhuur B.V.
Stationsstraat 37

T (024) 3488000

info@wido.nl

6515 AA Nijmegen

F (024) 3488009

www.wido.nl

Vestiging (Doetinchem)
Havenstraat 24

T (0314) 335441

7005 AG Doetinchem

planning@wido.nl
www.wido.nl

Kraanverhuur Wienen
Wannestraat 4

T (06) 13193327

7722 RT Dalfsen

kraan@wienen.nl
www.wienen.nl

Van Wieringen Verreikerverhuur B.V.
Stadspolder 11

T (0597) 591071

info@vanwieringenbv.nl

9688 TL Drieborg

F (0597) 521405

www.vanwieringenbv.nl

Kraanverhuur Wijdeven Uden B.V.
Kleuterweg 7

T (0492) 351582

5406 SC Uden

info@haegenskraanverhuur.nl
www.haegenskraanverhuur.nl

Winder Limmen B.V.
Postbus 1005

Koraalstraat 7

1810 KA Alkmaar

1812 RK Alkmaar

T (072) 5052344

info@winder.nl
www.winder.nl

Vestiging (Den Helder)
Mastenmakersweg 3
1786 PB Den Helder
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T (0223) 635831

info@winder.nl
www.winder.nl
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LEDENREGISTER
Vestiging (Hoorn)
Kernweg 30 HN 80

T (0229) 212826

1627 LH Hoorn

info@winder.nl
www.winder.nl

Kraanverhuur Woerden B.V.
M.A. Reinaldaweg 2a

T (0348) 411212

info@kraanverhuurwoerden.nl

3446 CB Woerden

F (0348) 424220

www.kraanverhuurwoerden.nl

Achterweg 54a

T (0418) 581265

info@avzandwijk.nl

Z

A. van Zandwijk BV
4171 BC Herwijnen

www.avanzandwijk.nl

Kraanverhuur Jan Zuidema C.V.
Het Revier 4

T (0527) 651544

8309 BE Tollebeek

info@zuidemakraan.nl
www.zuidemakraan.nl

Zwagerman VMT B.V.
Postbus 20, 1394 ZG

Middenweg 81

T (0294) 253377

info@zw-cranes.com

Nederhorst den Berg

1394 AE Nederhorst den Berg

F (0294) 252757

www.zw-cranes.com

Machineweg 23

T (0294) 253162

info@zwagerman.nl

1394 AS Nederhorst den Berg

F (0294) 254720

www.zwagerman.nl

C. Zwagerman Exploitatie B.V.

Zwatra Transport B.V.
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LEDENREGISTER

Schieweg 14

T (088) 2569200

planning@zwatra.nl

2627 AN Delft

F (015) 2571707

www.zwatra.nl
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Berende Spoor- en Grondwerken B.V.
Postbus 664

Vaartweg 13

4900 AR Oosterhout

4905 BK Oosterhout

T (076) 5713260

info@spoorkraanverhuur.nl
www.spoorkraanverhuur.nl

Biemond en Lems verhuur B.V.
Develsluis 25

T (078) 6772456

2995 XA Heerjansdam

info@biemondlemsverhuur.nl
www.biemondlemsverhuur.nl

Sim Boerema B.V.
Fonteinstraat 14

T (06) 41480585

simboeremabv@gmail.com

8801 GJ Franeker

K

Koning Avenhorn
Breeuwhamer 15

T (0229) 541997

nico@koning-avenhorn.nl

1648 HG De Goorn

T (06) 27511028

www.koning-avenhorn.nl

T (06) 55900068

info@petervandermeerbv.nl

Engweg 9

T (0345) 510250

info@vanroonasperen.nl

4147 BR Asperen

F (0345) 510092

www.vanroonasperen.nl

M

Peter van der Meer B.V.
Westerdijk 56
2451 VC Leimuiden

R

Van Roon Rail B.V.

S

Schuurmans Helvoirt Verhuur b.v.
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De Gijzel 30

T (0411) 643391

info@shvbv.nl

5268 CN Helvoirt

F (0411) 610875

www.shvbv.nl
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BUITENLANDSE VESTIGINGEN
BELGIË

Arentis N.V.
Karel de Clerqstraat 1

T (0032) (0) 93423063

verhuur@arentis.com

9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent)

F (0032) (0) 93423069

www.arentis.com

Herpertz Kraanverhuur en Transport
Industriestraat Noord 1122

T (0475) 458045

3660 Opglabbeek

kraanverhuur@herpertz.be
www.herpertz.be

DUITSLAND

Wagenborg GmbH
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Hopstener Strasse 21

T (0049) (0) 597891660

info@wagenborg.de

48477 Hörstel-Dreierwalde

F (0049) (0) 5978916644

www.wagenborg.de

BUITENL ANDSE VESTIGINGEN
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LOKALE
OPLOSSINGEN
GEDREVEN
DOOR
WERELDWIJDE
EXPERTISE

Mammoet is het grootste en meest veelzijdige bedrijf ter wereld

MAMMOET

op het gebied van zwaar hijswerk en transport. Al twee eeuwen
investeren we in onze relatie met partners, medewerkers en klanten.

Karel Doormanweg 47, haven 580
3115 JD Schiedam
Postbus 570, 3100 AN Schiedam
+31 10 204 2424
SalesMammoetEurope@mammoet.com

We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijke doelen kunnen bereiken
en overtreffen als we een sterke band hebben met alle betrokkenen.
DISCOVER MORE ON MAMMOET.COM
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GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN VVT
Aboma B.V.
Postbus 141
6710 BC Ede

Maxwellstraat 49a
6716 BX Ede

T (0318) 691920
F (0318) 691921

info@aboma.nl
www.aboma.nl

Helsinkilaan 2
3446 AH Woerden

T (0348) 430110

info@allsolutions.nl
www.allsolutions.nl

Van Voordenpark 1b
5301 KP Zaltbommel

T (0418) 556100

info@cyclomedia.com
www.cyclomedia.nl

Kamerlingh Onnesweg 28
3316 GL Dordrecht

T (078) 6544777

hijstechniek@elcee.nl
www.elcee.nl

Industriestraat 9
2802 AC Gouda

T (0182) 796524

info@endenburg.com
www.endenburg.com

Merwedestraat 48r
3313 CS Dordrecht

T (0180) 440044
F (0180) 440040

info@hefhijs.nl
www.hefhijs.nl

Strevelsweg 700 App. 505
3083 AS Rotterdam

T (010) 2416060

info@arntz.nl
www.arntz.nl

Wisselwerking 12
1112 XM Diemen

T (020) 6993331

info@hoofdstadverzekeringen.nl
www.hoofdstadverzekeringen.nl

Runnenburg 30
3981 AZ Bunnik

T (020) 5763834

ing.lease.nederland@ing.nl
www.inglease.nl

De Wymerts 7a
8701 WT Bolsward

T (0517) 820000

info@itmatic.nl
www.itmatic.nl

T (033) 4500200
F (033) 4500293

info.lne@liebherr.com
www.liebherr.com

AllSolutions
Postbus 490
3440 AL Woerden

Cyclomedia Technology B.V.

Elcee B.V.

Endenburg B.V.

Hef en Hijs Nederland B.V.

Arntz van Helden B.V.
Postbus 5824
3008 AV Rotterdam

(SAA) Hoofdstad B.V.
Postbus 502
1110 AM Diemen

ING Lease (Nederland) B.V.
Postbus 3030
3980 DJ Bunnik

ITmatic B.V.

Liebherr Nederland B.V.
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
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GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN VVT
Mertis B.V.
Bergerslag 1a
7951 DR Staphorst

T (085) 0492469

info@mertis.io
www.mertis.io

Veilingkade 15
4815 HC Breda

T (076) 5783999
F (076) 5783978

servicenl@manitowoc.com
www.manitowoccranes.com

‘s-Gravelandseweg 47
1381 HK Weesp

T (0294) 411919

info@nemico.nl
www.nemico.nl

T (024) 6488864
F (024) 6488811

info@nooteboom.com
www.nooteboom.com

T (072) 5414151

home@raetsheren.nl
www.raetsheren.nl

T (0341) 499450
F (0341) 499449

info@somabedrijfsopleidingen.nl
www.somabedrijfsopleidingen.nl

T (0412) 697777
F (0412) 645299

sales@spieringscranes.com
www.spieringscranes.com

T (0499) 339500

info@tuv.nl
www.tuv.nl

Zandlaan 29
6717 LN Ede

T (0318) 439560
F (0318) 439569

info@vtc.nl
www.vtc.nl

Yndustrywei 1
8501 SN Joure

T (088) 0118700

info@vm-group.org
www.wm-group.org

Manitowoc Crane Group Netherlands B.V

Nemico B.V.

Nooteboom Trailers B.V.
Postbus 155
6600 AD Wijchen

Nieuweweg 190
6603 BV Wijchen

Raetsheren van Orden B.V.
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Arcadialaan 36a
1813 KN Alkmaar

Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen
Postbus 332
3840 AH Harderwijk

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

Spierings Mobile Cranes B.V.
Postbus 24
5340 AA Oss

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss

TÜV Nederland QA B.V.
Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel

Verticaal Transport Centrum
Postbus 32
6710 BA Ede

VM Mats en Rental

VT GIDS 2021
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BELANGRIJKE ADRESSEN
BRANCHEORGANISATIES/WERKGEVERSORGANISATIES

BMWT
Vlietweg 17u

T (070) 3010103

2266 KA Leidschendam

www.bmwt.nl

Bouwend Nederland
Postbus 340

T (079) 3252252

2700 AH Zoetermeer

F (079) 3252290

www.bouwendnederland.nl

Cumela Nederland
Postbus 1156

T (033) 2474900

3860 BD Nijkerk

www.cumela.nl

EKH
Postbus 2600

T (030) 6053344

3430 GA Nieuwegein

F (030) 6053208

www.ekh.nl

Evofendex
Postbus 350

T (079) 3467346

2700 AJ Zoetermeer

F (079) 3467800

www.evofenedex.nl

TLN
Postbus 3008

T (088) 4567111

2700 KS Zoetermeer

F (088) 4567200

www.tln.nl

VSB
Postbus 190

T (088) 4008458

2700 AD Zoetermeer

www.vsb-online.nl

CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

Aboma
Postbus 141

T (0318) 691920

6710 BC Ede

F (0318) 691921

www.aboma.nl

DNVGL
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Postbus 9599

T (010) 2922600

3007 AN Rotterdam

F (010) 4797141

BEL ANGRIJKE ADRESSEN

www.dnvgl.nl
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BELANGRIJKE ADRESSEN
HHC/DRS Inspecties B.V.
Kokkel 4a

T (0226) 321229

1723 HX Noord-Scharwoude

F (0226) 342636

www.hhcdrs.nl

Liftinstituut
Postbus 36027

T (020) 4350606

1020 MA Amsterdam

F (020) 4350626

www.liftinstituut.nl

Lloyd’s Register Nederland b.v.
Postbus 701

T (010) 2018476

3000 AS Rotterdam

www.lrqa.nl

SGS Nederland B.V.
Postbus 200

T (0181) 693333

3200 AE Spijkenisse

www.sgs.com

TCVT
Postbus 154

T (030) 2901624

3990 DD Houten

www.tcvt.nl

TCVT RA
Postbus 154

T (030) 2901624

3990 DD Houten

www.tcvt-ra.nl

TÜV Nederland QA B.V.
Ekkersrijt 4401

T (0499) 339500

5692 DL Son en Breugel

info@tuv.nl
www.tuv.nl

EXAMEN INSTELLINGEN

CBR-CCV
Postbus 1810

T (0900) 0210

2280 DV Rijswijk

F (070) 3720799

VT GIDS 2021
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BELANGRIJKE ADRESSEN
Certiﬂex
De Huufkes 104

T (0497) 336969

5674 TM Nuenen

www.certiﬂex.nl

ECE
Bergweg 17

T (030) 6914629

3701 JJ Zeist

www.ecexam.nl

NECV
Ant. Fokkerstraat 2

T (0342) 423453

3772 MR Barneveld

www.necv.nl

XY Masterclass b.v.
Kokermolen 4

T (085) 4890285

3994 DH Houten

info@xymasterclass.nl
www.xymasterclass.nl

INSPECTERENDE INSTELLINGEN

Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191

T (088) 4890000

2500 BD Den Haag

www.ilent.nl

Inspectie SZW
Postbus 90801

T (0800) 5151

2509 LV Den Haag

www.inspectieszw.nl

INSTELLINGEN VOOR HET BEROEPSGOEDERENVERVOER

NIWO
Postbus 3004

T (070) 3992011

2280 MB Rijswijk (ZH)

www.niwo.nl

Pensioenfonds Vervoer
Postbus 501

T (0900) 1964

9700 AM Groningen

www.pfvervoer.nl

Sectorinstituut Transport en Logistiek
Postbus 308
2800 AH Gouda

78

BEL ANGRIJKE ADRESSEN

T (088) 25 96111

info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl
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Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroep
Postbus 586

T (050) 5829830

9700 AN Groningen

www.soob-wegvervoer.nl

NORMEN

Nederlands Normalisatie Instituut
Postbus 5059

T (015) 2690 391

2600 GB Delft

www.nen.nl

OPLEIDINGSINSTELLINGEN

Mammoet Academy
Postbus 524

Leerlooierstraat 4

T (088) 6502020

3190 AL Hoogvliet Rotterdam 3194 AB Hoogvliet Rotterdam

www.mammoettrainingcenter.com

Opcedo Opleidingscentrum
Bovenweg 8

T (0516) 577276

8435 VT Donkerbroek

www.opcedo.nl

Stichting SOMA Bedrijfsopleidingen
Postbus 332

Ceintuurbaan 2

T (0341) 499450

info@somabedrijfsopleidingen.nl

3840 AH Harderwijk

3847 LG Harderwijk

F (0341) 499449

www.somabedrijfsopleidingen.nl

Stichting Educatie Verticaal Transportbranche
Blokdrukweg 8

T (0345) 516993

4104 BD Culemborg

www.sevt.nl

V-TAS
Nijverheidsstraat 2

T (0497) 360305

5531 AA Bladel

info@v-tas.nl
www.v-tas.nl

Verticaal Transport Centrum
Postbus 32
6710 BA Ede

VT GIDS 2021

T (0318) 439560
www.vtc.nl
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BELANGRIJKE ADRESSEN
OVERHEID

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

T (070) 3564100
F (070) 3564683

www.rijksoverheid.nl

T (070) 3798911
F (070) 3474081

www.rijksoverheid.nl

T (070) 3428000
F (070) 3427900

www.rijksoverheid.nl

T (070) 4560000
F (070) 4567895

www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Ministerie van Financien
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

T (070) 3334444
F (070) 3334033

www.rijksoverheid.nl

WET- EN REGELGEVING

Belastingdienst
T (0800) 0543
www.belastingdienst.nl

Douane
T (0800) 0143
www.douane.nl

RDW
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

T (079) 3458100
F (079) 3458021

www.rdw.nl

T (070) 3490349
F (070) 3490300

www.vno-ncw.nl

WERKGEVERSORGANISATIE

VNO-NCW
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
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MÉÉR DAN HIJSEN
Ontdek wie wij zijn!

0342 - 492 464

info@bkv.nl

www.bkv.nl

NOTITIES
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VVT
LIDMAATSCHAP

Het belang van het lidmaatschap
De VVT staat voor veilig werken, het voorkomen van ongevallen, het daar waar mogelijk conditioneren en
stroomlijnen van de werkomgeving en het stimuleren van marktwerking en vakmanschap. De VVT ontwikkelt
zich meer en meer naar het mede invulling geven aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en trends
voor de kraanverhuursector. Denk daarbij aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en echte banen, goede sociale
voorzieningen zoals een goede pensioenregeling, voorzieningen voor behoud van personeel in de sector,
het sectoroverstijgend invulling geven aan Arbowettelijke doelstellingen en verplichtingen, de ontwikkeling en
doorgroei van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en de sectorbijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Los hiervan staat de principiële stelling, dat elk bedrijf in verband met de centrale belangenbehartiging een relatie
met een branchevereniging behoort te hebben. Wet- en regelgeving raakt ons allemaal en alle bedrijven hebben er
belang bij dat er voor hun belangen kan worden gelobbyd. Regelgeving komt niet alleen van de overheid; bedrijven
en sectoren onderling kunnen er ook wat van. Nederland heeft een divers en diffuus maatschappelijk middelveld
waar het te doen gebruikelijk is om via vertegenwoordigende partijen met elkaar af te stemmen. Alleen daarom al
zou iedereen lid moeten zijn van een branchevereniging zoals de VVT.
De vereniging ontleent haar kracht aan haar leden. De VVT is zo georganiseerd dat de leden veel inspraak kunnen
hebben wanneer men daar initiatieven voor toont. Dat doen we niet via social media, dat vinden we te beperkt als
communicatiemiddel, maar gewoon middels bijeenkomsten, deelname aan commissies en persoonlijk contact.
De VVT is een vereniging en het lidmaatschap is geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Betrokkenheid leden
De VVT heeft verschillende doelstellingen en kernwaarden geformuleerd. De betrokkenheid van de leden van de VVT
speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de behandeling van onderwerpen en bepaling van standpunten van de vereniging
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wordt veel waarde gehecht aan de inbreng van haar leden. Het verenigingsjaar kent verschillende afstemmomenten
waarin de leden haar inbreng kunnen geven:
» Commissievergaderingen (adviserend).
» Regiovergaderingen (raadplegend).
» Algemene ledenvergaderingen (besluitvormend).

Belangenbehartiging
Hoe meer leden de VVT kan vertegenwoordigen, hoe groter de zeggingskracht van de vertegenwoordigers van de
VVT. Des te beter de belangen van de leden kunnen worden behartigd. Eigenlijk moet niemand aan de kant blijven
staan om toe te kijken hoe anderen bijdragen in de strijd voor de belangen van de verticaal transportsector.
De VVT is lid van VNO-NCW, vertegenwoordigd in het bestuur, in de commissies Arbowet en Normalisatie en
Certiﬁcatie en verschillende werkgroepen (op basis van actualiteit). Verder is er een vertegenwoordiging in het
bestuur van de SOOB, de raad van toezicht van STL en het bestuur van de SEVT (Stichting Educatie Verticaal
Transportbranche). Er is regelmatig overleg met andere brancheorganisaties als TLN, BMWT, Cumela en Bouwend
Nederland (KOMAT) en vakbonden zoals FNV, CNV Vakmensen, De Unie en HZC.
Een nauwe relatie onderhoudt de VVT met de deelmarkt exceptioneel transport van TLN, de ESTA (de Europese
koepelorganisaties voor brancheorganisaties voor kraanverhuur en exceptioneel transport) en de TCVT (de
stichting Toezicht Certiﬁcatie Verticaal Transport: de stichting die namens het ministerie van SZW de wettelijk
verplichte certiﬁcatieschema’s voor vakbekwaamheid van machinisten en keuringen van kranen beheert).
De VVT neemt deel in het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wettelijk vastgesteld
Overlegorgaan Centralisatie Onthefﬁngverlening (OCOV-overleg), onder voorzitterschap van de RDW.

Promotie van de sector
De VVT geeft ter promotie van de sector jaarlijks de VT-gids (de Verticaal Transport-gids) uit. In de gids staan alle
lidbedrijven van de VVT vermeld, het beschikbare materieel en in welke regio men vertegenwoordigd is. Daarnaast
is de VT-gids een bron aan informatie over veilig werken in het verticale transport. De VT-gids wordt gratis verspreid in de sector, bijvoorbeeld aan overheden, scholen, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. De gids is
gratis te bestellen via de webwinkel van de VVT.
De VVT heeft een eigen erkenningsregeling ter promotie van veilig en vakbekwaam werken in de sector, voor
bedrijven die zich hieraan willen onderwerpen en zich daarmee willen onderscheiden. Promotie van de sector
staat in het kader van een positieve uitstraling van de sector op het gebied van veilig en vakbekwaam werken en
bekendheid van de sector in het algemeen.
Ter promotie van de sector neemt de VVT deel aan sectorgerelateerde beurzen of organiseert zij zelf evenementen
en publiceert zij nieuws op haar website.

Kostenbesparing voor bedrijven
Het belang van het VVT-lidmaatschap is ook gelegen in dat wat door een brancheorganisatie bereikt kan worden.
De VVT is actief met bijdragen aan het gebied van wet- en regelgeving en voorschriften van opdrachtgevers
om deze zodanig vorm in inhoud te geven dat deze praktisch bijdragen aan / inpassen in het bedrijfsproces en
geen, dan wel zo weinig mogelijk, extra handelingen en kosten genereren. Hoewel geen hoofdzaak, zijn er ook
directe ledenvoordelen zoals ondersteuning tegen ledentarief op het gebied van VCA- en ISO-certiﬁcering, gratis
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de beschikbaarheid over nagenoeg kant en klare bedrijfshandboeken hiervoor, ondersteuning tegen ledentarief
bij het implementeren van de branche-RI&E waarbij gratis een preventiemedewerker kan worden opgeleid of
bijgeschoold. Verder korting op juridische ondersteuning bij Reidinga Advocatuur en korting oplopend tot 40% op
cursussen en opleidingen bij de SEVT. Enkele verzekeraars geven op eigen initiatief korting op de premie wanneer
een bedrijf lid is van de VVT.

Informatievoorziening leden
De VVT publiceert maandelijks haar Maandbericht, een verzameling van eigen berichtgeving en berichtgeving van
enig belang of interesse voor de verticaaltransportsector. Uitgebreide berichtgeving of voorlichting gaat via aparte
ledencirculaires. Maandelijks publiceert de VVT ook zogenoemde werkinstructies die doorgaans zijn bestemd
voor de machinist (de werkvloer) en gebruikt kunnen worden als onderwerp voor bijvoorbeeld toolboxmeetings en
voorlichting c.q. bijscholing door de werkgever.
De VVT publiceert richtlijnen om te komen tot een algemeen geaccepteerde interpretatie van wet- en regelgeving en voorlichting over verticaal transport. Dit bevordert de samenwerking, het begrip en de verstandhouding
tussen verschillende sectoren en bedrijven. Voor een actueel overzicht van de richtlijnen verwijzen wij u naar de
webwinkel.

Opleidingskolom
De VVT is actief op het gebied van opleidingen speciﬁek voor verticaal transport. Zij draagt er zorg voor dat deze
beschikbaar en actueel zijn. Hiervoor is een opleidingskolom gedeﬁnieerd. Leden van de VVT en geassocieerde
bedrijven krijgen korting op opleidingen verzorgd door de SEVT.

Arbeidsvoorwaardenoverleg
Samen met TLN, FNV, CNV Vakmensen en De Unie, is de VVT cao-partij in het arbeidsvoorwaarden overleg voor
de cao van het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De VVT heeft een vaste
zetel in de Sociale Commissie van TLN, een adviesorgaan van het bestuur van TLN.
De sociale commissie van de VVT adviseert het bestuur van de VVT over het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Regelgeving sector
De VVT probeert actief invloed uit te oefenen op de regelgeving die op de sector afkomt. Dit doet zij door hier
een actieve rol in te spelen en als de sector dat wenselijk acht zelfs het voortouw te nemen. Hiervoor heeft de
VVT zitting in de TCVT, mede ter promotie van het gebruik van vrijwillige certiﬁcatieschema’s, en in internationale
normcommissies (TC 147 WG 11 betreffende de EN 13000, de geharmoniseerde ontwerpnorm voor mobiele
kranen). De VVT is initiatiefnemer van de Arbocatalogus verticaal transport en stelt Arbowerkinstructies op ter
ondersteuning van bedrijven.

Innovatie
De VVT probeert mee te denken in innovatie voor de verticaal transportsector. De VVT wil bedrijven actief
kunnen ondersteunen om veilig werken te integreren in het bedrijfsproces. Belangrijk voor veilig werken zijn
risicobeheersing (branche-RI&E), bedrijfsorganisatie en procesbeheersing (systeemcertiﬁcatie) en deskundigheid
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(vakmanschap). Betreffende risicobeheersing is een branche-RI&E opgesteld en wordt aangeboden deze te helpen
implementeren in het bedrijf (bedrijfsspeciﬁek maken). Betreffende bedrijfsorganisatie kan de VVT ondersteunen
bij VCA, ISO 45001 en ISO 9001 certiﬁcatie met een specialistisch oog voor verticaal transport, betreffende deskundigheid biedt de VVT via de SEVT opleidingen aan die op maat zijn gemaakt voor voorkomende functies in het
verticaal transport, waarbij opleidingen waar ruim voldoende aanbieders zijn aan de markt worden overgelaten.
Waaruit bestaat de innovatie? De VVT is samen met STL (het sectorinstituut van de transport en logistiekbranche)
bezig om een branchekwaliﬁcatiestructuur te ontwikkelen die leren tijdens het werken mogelijk maakt en de
werknemer de mogelijk biedt om een opleidingsportfolio bij te houden. Voor bedrijven is van belang dat ze op
deze wijze goede instructies kunnen aanbieden en zo de deskundigheid van hun medewerkers kunnen aantonen.
Dit systeem maakt het bovendien mogelijk om een koppeling te leggen naar de branche-RI&E en de speciﬁeke
bedrijfs-RI&E. Opleiden is geen kostenpost meer en maatregelen uit de RI&E worden automatisch doorgevoerd
in instructies die meetellen voor het deskundigheidsproﬁel. Dit systeem moet worden gevoed met de juiste basis
informatie voor de instructies, een issue dat nog de nodige aandacht en ontwikkeling nodig heeft. De brancheRI&E voor deze toepassing bestaat inmiddels, veel informatie bestaat reeds maar in verschillende formats,
beroepsproﬁelen bestaan maar in verschillende formats. De opdracht voor de komende tijd wordt het met elkaar
kunnen verbinden van deze informatiedragers. Daarnaast moet er aan allerlei randvoorwaarden worden voldaan,
maar dat gaat te ver voor dit stuk.
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DE
ERKENNINGSREGELING
VAN DE VVT

VVT Erkend; het bewijs van kwaliteit en veiligheid
Kwaliteit en veiligheid, twee elementen die voor verticaaltransportbedrijven en haar opdrachtgevers een essentieel
onderdeel uitmaken van de uitvoering van werken. Of het nu gaat om werkzaamheden met een mobiele kraan of
een verreiker, een opdracht is pas succesvol afgerond wanneer de werkzaamheden niet alleen binnen de afgesproken tijd technisch goed zijn uitgevoerd, maar vooral wanneer dit zonder schade of ongeval heeft plaatsgevonden.
Deelname aan de VVT Erkenningsregeling (2004) waarborgt het continue verbeterproces binnen organisaties op het
gebied van veiligheid, vakmanschap en milieu. De kernwaarden voor veilig en vakbekwaam werken.

De verticaaltransportbranche in Nederland is voortdurend bezig zich op het gebied van kwaliteit en veiligheid te
verbeteren. Niet alleen door middel van voorlichting, bijscholing, opleiding, te innoveren of te investeren in de
nieuwste technische middelen, maar juist ook door met zichzelf heldere en stevige afspraken te maken die de
kwaliteit en veiligheid - en daarmee de opdrachtgever - ten goede komen.
De VVT Erkenningsregeling is in opdracht van de leden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) ontwikkeld om
hieraan een extra dimensie te geven. Want anders dan bij andere systemen is de VVT Erkenningsregeling gericht
op de speciﬁeke vakbekwaamheid en primair ‘output’ gericht.
De kracht van de VVT Erkenningsregeling is gelegen in de (onaangekondigde) werkplekbezoeken, waarbij de
uitvoering van de dienstverlening direct in de praktijk wordt getoetst. De deskundige vertegenwoordiger van de
VVT, de conviseur (een samentrekking van de woorden controleur en adviseur), inspecteert op de werkplek of
de kraan en de werkomgeving aan alle wettelijke en veiligheidseisen voldoen zoals deze zijn vastgelegd in het
Veiligheidshandboek van de VVT. Het Veiligheidshandboek is een verzameling van alle vigerende wet- en regelgeving voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport en is inhoudelijk gebaseerd op de branche RI&E van de
VVT. Hiermee is de VVT Erkenningsregeling dus gericht op de omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk
en niet op allerlei administratieve processen. Tenslotte is de daadwerkelijke uitvoering van het werk het resultaat
van een complex van interne werkprocessen en is het de essentie van de overeenkomst tussen de opdrachtgever
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en haar technische logistieke dienstverlener. Het is de wijze waarop de directe en praktische controle plaatsvindt,
wat de VVT Erkenningsregeling bijzonder maakt en ook zeer effectief.
Een extra pluspunt is dat de conviseur kan en mag helpen door te adviseren. Wanneer bij controle blijkt dat het
resultaat niet goed is, dan wordt uitgezocht hoe dit komt en wat er gedaan moet worden om dit in de toekomst te
voorkomen. De specialisten van de VVT zijn allen zeer goed op de hoogte van de vigerende wet- en regelgeving en
andere actuele ontwikkelingen. Zij kunnen op basis van deze expertise en de praktijkervaring de nodige maatregelen
vaststellen en vastleggen. Organisaties zonder kwaliteitssysteem die slecht presteren bouwen op deze manier een
systeem op. Organisaties die wel een kwaliteitssysteem hebben verwerken de correctieve en preventieve maatregelen
en verbeteren hun proces. Bedrijven kunnen zodoende hun opdrachtgevers ervan overtuigen dat ze hun zaken voor
elkaar hebben en aandacht hebben voor hun bedrijfsproces dankzij de deskundigheid en onafhankelijkheid van de
conviseur van de VVT en de Erkenningsregeling.

Branche RI&E Verticaal Transport onderdeel van de
VVT Erkenningsregeling
Elke werkgever is bij Arbowet verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij in een inventarisatie en
evaluatie schriftelijk wordt vastgelegd welke risico’s de arbeid
voor de werknemer(s) met zich meebrengt. Daarnaast wordt
in deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de aan de
risico’s ten grondslag liggende (preventieve) beheersmaatregelen opgenomen. De door de VVT ontwikkelde branche RI&E
Verticaal Transport ondersteunt de bedrijven in het voldoen aan
deze wettelijke verplichtingen. In de branche RI&E Verticaal
Transport staan alle mogelijke Arborisico’s beschreven die in
alle disciplines binnen de bedrijven in de branche (kunnen)
voorkomen. Tevens voldoet de branche RI&E Verticaal Transport
aan alle huidige en toekomstige eisen van de ISO 45001 en de
VCA. Het bedrijf checkt elk jaar of de risico’s nog van toepassing zijn of dat er nieuwe risico’s bijgekomen zijn. De branche
RI&E Verticaal Transport wordt jaarlijks besproken binnen de
VVT Arbocommissie en daar waar nodig geactualiseerd. De
implementatie en beoordeling van de branche RI&E Verticaal
Transport is een onderdeel van de VVT Erkenningsregeling en
geeft de regeling een nog groter veiligheidskarakter.

VOOR MEER INFORMATIE
Bezoek onze website
www.verticaaltransport.nl
Vragen
Stuur uw vraag naar ons op via
info@verticaaltransport.nl
Overzicht VVT Erkende bedrijven
Het overzicht van alle bedrijven die deelnemen aan de VVT Erkenningsregeling
vindt u op onze website.
Zie www.verticaaltransport.nl,
submenu VVT Erkend.
Het VVT Erkende bedrijf kunt u
herkennen aan het logo:

VVT Erkend leidt ertoe dat de houder van het certiﬁcaat voldoet
aan de criteria van de Erkenningsregeling van de VVT en deelneemt aan een continu proces van het doorvoeren van actuele
ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van veiligheid en
vakmanschap in zijn of haar organisatie. Uiteindelijk streeft de
VVT naar één, door alle sectoren, algemeen erkende bedrijfstakregeling voor het bevorderen van veilig en vakbekwaam werken
in het verticaal transport.
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Inleiding Arbocatalogus Verticaal Transport
Vereniging Verticaal Transport, FNV en CNV presenteren gezamenlijk de Arbocatalogus Verticaal Transport. Met
het Sectorinstituut Transport & Logistiek hebben deze organisaties de beheersmaatregelen in kaart gebracht voor
een aantal arbeidsrisico’s in de sector. De Arbocatalogus is online beschikbaar op www.verticaaltransport.nl en
www.stlwerkt.nl.

Revisie Arbocatalogus 2021
De tweede Arbocatalogus heeft een looptijd van 5 jaar, ingegaan op 1 april 2016. In het najaar van 2020 heeft
een werkgroep van de Vereniging Verticaal Transport de inhoud van de Arbocatalogus geëvalueerd en dit heeft
geleid tot een aantal wijzigingen welke in werking zullen treden begin 2021.

LET OP
De nieuwe (derde) Arbocatalogus zal medio 2021 in werking treden. De onderwerpen die zijn weergegeven
in deze VT-gids hebben nog betrekking op de tweede Arbocataolus met een looptijd tot april 2021. Voor een
actueel overzicht van de Arbocatalogus wordt verwezen naar de website van de VVT.

Minder regels, meer onderlinge afspraken
Directe aanleiding voor de Arbocatalogus is de afschafﬁng van wettelijke regels en voorschriften over veilig
werken. In plaats daarvan kan de sector nu zelf afspraken maken over het beperken van arbeidsrisico’s. De
Arbocatalogus is het document waarin deze afspraken worden vastgelegd. De Inspectie SZW toetst de inhoud
en de Arbocatalogus is de basis voor controles en onderzoeken door Inspectie SZW. De Arbocatalogus Verticaal
Transport beschrijft de maatregelen voor speciﬁeke arbeidsrisico’s bij het hijsen van ongeleide lasten met kranen.

Voor werkgevers en werknemers
De Arbocatalogus is bedoeld voor iedereen die in de sector Verticaal Transport werkt. Als werkgever vindt u in
de Arbocatalogus informatie over hoe u uw werknemers het best veilig en gezond kunt laten werken en welke
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maatregelen het best passen in uw bedrijfsbeleid om een bepaald risico te voorkomen. Als werknemer kunt u de
Arbocatalogus gebruiken om met uw leidinggevende te overleggen over het beperken van risico’s die u in dagelijkse werk ondervindt. Voor ondernemingsraden is de Arbocatalogus een hulpmiddel om het bedrijfsbeleid rond
veilig en gezond werken te beïnvloeden.

Toepassingsgebied
Deze Arbocatalogus is van toepassing op werkgevers en werknemers die ongeleide lasten hijsen met hijskranen,
en vallen onder de algemeen verbindend verklaarde cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de
verhuur van mobiele kranen, alsmede de cao Goederenvervoer Nederland.

Weging maatregelen
In de Arbocatalogus opgenomen maatregelen zijn technisch, economisch en organisatorisch haalbaar. Ze
zijn ingedeeld volgens de arbeid hygiënische strategie. In de digitale versie wordt dit op de website van het
Sectorinstituut aangegeven in termen van drie, twee en één ster maatregel. Dit geeft het volgende overzicht:
BRONAANPAK

ORGANISATORISCHE
MAATREGELEN

TECHNISCHE
MAATREGELEN

PERSOONLIJKE
BESCHERMING

Drie sterren maatregel

Twee sterren maatregel

Twee sterren maatregel

Een ster maatregel

Voorlichting, instructie en toezicht
Deskundigheid machinist
Werken in regie of aangenomen werk
Meerdere kranen in elkaars draaibereik
Hijsen met meerdere kranen aan een last
Tunnelen
Hijsen over gebouwen
Hijsen over personen
Hijsen in de nabijheid van straal-zendmasten,
windmolens, bovenleidingen van trein en tram
en bovenliggende hoogspanningsverbindingen
Werkbak hangend aan een hijskraan
Gebruik afstandsbesturing hijskraan
Onbeheerd achterlaten hijskraan

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Afwijken toegestaan
Een bedrijf mag afwijken van de bepalingen in de Arbocatalogus. In dat geval kiest een bedrijf zelf maatregelen
om te voldoen aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Het moet in dat geval aantonen dat het met deze
maatregelen eenzelfde niveau van veiligheid en gezondheid bereikt als met de Arbocatalogus.

Maatregelen

1) Voorlichting, instructie en toezicht
Doelvoorschrift
Arbowet artikel 8.1 tot en met 8.4 Voorlichting en onderricht
Goede arbeidsomstandigheden is een verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als werknemer. De werkgever
creëert de voorwaarden om veilig en gezond te kunnen werken en de werknemer maakt gebruik van de moge-
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lijkheden die de werkgever biedt. Om dit laatste uit te voeren dient de werknemer op de hoogte te zijn van het
arbeidsrisico, de mogelijke gevolgen en hoe ermee om te gaan in de dagelijkse praktijk. Deze taak van voorlichting
en instructie ligt bij de werkgever.
De werkgever houdt toezicht op het naleven van de instructies gericht op veilig en gezond werken. Mogelijkheden
zijn o.a. het werkoverleg, functioneringsgesprekken en steekproefsgewijze controle op de werkplek. Indien een

MACHINIST

VERREIKER / HOOGWERKER

Vooropleiding LBO

Niet speciﬁek

VORKHEFTRUCK

Niet speciﬁek

TCVT W4-01 schema voor registratie machinist
Mobiele Kraan 2019

TCVT W4-07 schema voor registratie
machinist Verreiker met hijsfunctie 2019

SSVV

Eindtermen TCVT

Eindtermen

Eindtermen

De kandidaat kan verschillende soorten kranen
benoemen en de kenmerken en toepassingen
hiervan beschrijven.

De kandidaat kan uitleggen wat een verreiker /
hoogwerker is en waarvoor
deze ingezet kan worden.

De kandidaat kan uitleggen wat een heftruck is
en waarvoor deze ingezet kan worden.

De kandidaat kan hijsgereedschappen herkennen
en de functie en de manier van gebruik hiervan
omschrijven.

De kandidaat kan de verschillende soorten
pallets en opslagmethode noemen. (niet voor
hoogwerker)

De kandidaat kan de verschillende soorten
pallets en opslagmethode noemen.

De kandidaat kan hijsmiddelen en
uitrustingsstukken herkennen en benoemen en
de toepassing hiervan omschrijven.

De kandidaat kan diverse uitrustingsstukken
noemen die gemonteerd kunnen worden aan de
verreiker. (niet voor hoogwerker)

De kandidaat kan diverse uitrustingsstukken
noemen die gemonteerd kunnen worden aan
de heftruck.

De kandidaat kan de veiligheidseisen van
de mobiele kraan en hijsgereedschappen
interpreteren.

De kandidaat kan de belangrijkste Wet- en
regelgeving noemen.

De kandidaat kan de belangrijkste Wet- en
regelgeving noemen.

De kandidaat kan de gegevens van een hijstabel
toepassen.

De kandidaat kan de factoren noemen die
de belasting en stabiliteit van de verreiker /
hoogwerker beïnvloeden

Belading en belasting tabel kunnen lezen /
toepassen.

De kandidaat kan beschrijven welke
voorbereidingen op de werkplek getroffen
moeten worden voorafgaand aan het werken met
mobiele kranen.

De kandidaat kan de ondergrond en de helling
ondergrond beoordelen.

De kandidaat kan de ondergrond en de helling
ondergrond beoordelen.

De kandidaat kan omschrijven hoe op een veilige
manier hijswerkzaamheden met een mobiele
kraan uitgevoerd moeten worden.

De kandidaat kan de veiligheidsvoorschriften
en transportregels op de werkplek op de juiste
wijze interpreteren

De kandidaat kan omschrijven hoe op een
veilige manier met de heftruck op de werkplek
wordt omgegaan.

De kandidaat kan bepalen hoe een mobiele
kraan verplaatst moet worden.

De kandidaat kan rijden met en zonder last.

De kandidaat kan rijden met en zonder last.

De kandidaat kan beschrijven hoe een mobiele
kraan na hijswerkzaamheden achtergelaten
moet worden.

De kandidaat kan beschrijven hoe een
verreiker / hoogwerker na werkzaamheden
achtergelaten moet worden.

De kandidaat kan beschrijven hoe een heftruck
na werkzaamheden achtergelaten moet worden.

De kandidaat kan de functie en de werking
van de hoofdonderdelen van de mobiele kraan
uiteenzetten.

De kandidaat kan de belangrijkste begrippen
m.b.t. de bedieningsorganen uitleggen /
omschrijven.

De kandidaat kan de belangrijkste
bedieningsorganen uitleggen / omschrijven.

De kandidaat kan de veiligheidssystemen van de
mobiele kraan noemen en de functie van de LMB
uiteenzetten.

De kandidaat kan uitleg geven over
stabiliteitsregels.

De kandidaat kan uitleg geven over
stabiliteitsregels.

De kandidaat kan omschrijven hoe en waaraan
dagelijks onderhoud aan een mobiele kraan
verricht moet worden.

De kandidaat kan omschrijven hoe en waaraan
dagelijks onderhoud aan een verreiker /
hoogwerker verricht moet worden.

De kandidaat kan omschrijven hoe en waaraan
dagelijks onderhoud aan een heftruck verricht
moet worden.

De kandidaat kan beschrijven hoe storingen aan
mobiele kranen herkend kunnen worden en in
relatie hiermee beschrijven hoe gehandeld moet
worden.

De kandidaat kan de elementen noemen waaruit
de aanvangscontrole bestaat.

De kandidaat kan storingen herkennen en
verhelpen.

De kandidaat neemt zijn verantwoordelijkheid
met betrekking tot het hijsplan en zijn
administratieve verplichtingen.

De kandidaat kan uiteenzetten hoe, met en aan
mobiele kranen milieuverantwoord moet worden
gewerkt.
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medewerker zich niet houdt aan de instructies neemt de werkgever maatregelen. De maatregel dient in verhouding te staan tot het mogelijke gevaar voor personen en omgeving door het niet nakomen van de afspraken. De
maatregel kan variëren van een waarschuwing (mondeling of schriftelijk) tot een sanctie (schorsing, boete en zelfs
in het uiterste geval ontslag). Het doel en de werkwijze rondom het nemen van deze maatregelen zijn vooraf in
samenspraak tussen werkgever en werknemer (vertegenwoordiging) vastgesteld.
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten tijdens het werk naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen
veiligheid en gezondheid en die van anderen. Naar vermogen wil zeggen in overeenstemming met zijn opleiding
en de door de werkgever gegeven werkinstructies. Indien een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werk de
inschatting maakt dat de veiligheid en gezondheid van hem zelf of anderen in gevaar komt, meldt hij dit direct bij
de werkgever en wordt samen gezocht naar een oplossing.

2) Deskundigheid machinist
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.18
Hijs- en hefwerktuigen lid 3
De machinisten van mobiele kranen zijn theoretisch en praktisch onderlegd gericht op het veilig en verantwoord
gebruik van een kraan.
Machinisten die hijswerkzaamheden in Nederland op een bouwplaats uitvoeren met een bedrijfslastmoment van
10tm of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertiﬁcaat voor de betreffende machine. Het bezit
van het TCVT-certiﬁcaat zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn, (hijs)werkzaamheden mogen
uitvoeren.
Dit zijn de volgende certiﬁcaten:
» Machinist mobiele kraan.
» Machinist torenkraan.
» Machinist autolaadkraan met een inrichting voor hijswerkzaamheden.
» Machinist grondverzetmachine met een inrichting voor hijswerkzaamheden.
» Machinist mobiele torenkraan.
» Machinist verreiker met een inrichting voor hijswerkzaamheden.
Naast de wettelijke opleiding is ook van belang de speciﬁeke instructie per kraan. De machinist dient op de hoogte
te zijn van de speciﬁeke aspecten van de kraan, waar hij mee werkt. Deze staan in de gebruiksaanwijzing en deze
dient op elke kraan aanwezig te zijn.
Op de website van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (https://www.stlwerkt.nl/Preventie-en-verzuim/
Arbocatalogus-Oplossingenboek/Risico-s-per-soort-vervoer/Verticaal-Transport) is bij de Arbocatalogus Verticaal
Transport een schema opgenomen met de toetsen en eindtermen van de opleiding voor machinist. Machinisten in
bezit van een TCVT-certiﬁcaat zijn zodanig theoretisch en praktisch onderlegd dat het bedienen van een mobiele
kraan, torenkraan, autolaadkraan en mobiele torenkraan op een veilige en verantwoorde manier kan geschieden.
De eindtermen van de opleiding voor kraanmachinist geven aan dat een kraanmachinist automatisch deskundig is
om een heftruck, hoogwerker of verreiker te bedienen.
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3) Werken in regie of aangenomen werk
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
Arbowet artikel 1 en 2
Aangenomen werk wil zeggen dat de eigen werkgever een opdracht aanneemt waarvoor hij een hijskraan en
een machinist levert. De werkgever geeft de machinist rechtstreeks opdrachten en is verantwoordelijke voor
een veilige werkopdracht- en instructies en een veilige werkomgeving. Hij stelt indien nodig een hijsplan op en
bespreekt deze voorafgaand aan de hijswerkzaamheden met de machinist. De opdrachtgever en de werkgever
van de machinist hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een veilige werkomgeving
voor de machinist. De werkgever draagt zorg voor een technisch, veilig recent goedgekeurde kraan met hijsmiddelen en staat garant voor de deskundigheid van de machinist. De werkgever kan het werk aannemen als hoofd-,
neven-, of als onderaannemer. Als hoofd- of nevenaannemer valt hij onder de V&G coördinatieverplichtingen
voortvloeiend uit het Arbobesluit Bouwproces.
Werken in regie houdt
in dat de werkgever
zijn machinist met
hijskraan uitleent aan
een opdrachtgever. De
opdrachtgever geeft de
werknemer rechtstreeks
uitvoerende opdrachten.
De machinist is een
ingeleende werknemer.
De opdrachtgever is
Arbo wettelijk gezien de
werkgever.
De inlenende opdrachtgever is verantwoordelijk
voor een veilige werkopdracht en -instructies
(eventueel bestaande uit
hijsplan). De opdrachtgever draagt zorg voor
het realiseren van een
veilige werkomgeving en
de werkgever voor een
technisch, veilig recent
goedgekeurde kraan met
hijsmiddelen en staat
garant voor de deskundigheid van de machinist.

Nee

Bouwwerk
> 30 werkdagen
> 20 werknemers
Of
> mensdagen
Of
Bijzondere gevaren voor
de V & G werknemers

Ja

RIE
Opdrachtgever

V & G- plan
Opdrachtgever

REGIE
of
AANGENOMEN

REGIE
of
AANGENOMEN

REGIE
werkzaamheden

REGIE
werkzaamheden

AANGENOMEN
werkzaamheden

AANGENOMEN
werkzaamheden

Deel V & G- plan
Montage plan
Hijsplan

TRA
Montageplan
Hijsplan

Uitvoering
werkzaamheden
onder gezag van
opdrachtegever

Uitvoering
werkzaamheden
in overleg met
opdrachtegever

Uitvoering
werkzaamheden
onder gezag van
opdrachtegever

Uitvoering
werkzaamheden
in overleg met
opdrachtegever

Materieel
Gebruiksaanwijzing
Gekeurd
Personeel
Certiﬁcaat
Interne instructie

Materieel
Gebruiksaanwijzing
Gekeurd
Personeel
Certiﬁcaat
Interne instructie

Materieel
Gebruiksaanwijzing
Gekeurd
Personeel
Certiﬁcaat
Interne instructie

Materieel
Gebruiksaanwijzing
Gekeurd
Personeel
Certiﬁcaat
Interne instructie

Schema werken in regie of aangenomen werk
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Indien de machinist te maken heeft met een onveilige werksituatie, meldt hij dit bij de uitvoerder van de opdrachtgever. Samen wordt naar een oplossing gezocht. Indien de werksituatie onveilig blijft neemt de machinist direct
contact op met zijn werkgever. Zijn werkgever treedt in overleg met de opdrachtgever. Er is geen verschil in deze
tussen aangenomen werken en werken in regie.

4) Meerdere kranen in elkaars draaibereik
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten lid 2
Welke doeltreffende maatregelen moeten worden genomen om botsing tussen kranen en/of lasten te voorkomen:
» Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt overleg tussen de machinisten plaats en worden afspraken gemaakt
en vastgelegd.
» De communicatie tussen de machinisten moet onderling geregeld zijn.
» Toezicht door een deskundig persoon moet geregeld zijn.
» De communicatie tussen de machinisten en de deskundig toezichthouder moet geregeld zijn.
» Een hijsplan moet gemaakt zijn.
Welke aanvullende maatregelen worden genomen om botsing tussen kranen en/of lasten te voorkomen:
» Het draaibereik (indien mogelijk) van elke kraan wordt beperkt.
De doeltreffende maatregelen dienen geregeld te worden door diegene die verantwoordelijk is voor de Arbo wettelijke verplichtingen.

5) Hijsen met meerdere hijskranen aan één last
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.18A Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten lid 10
Bij het verplaatsen van een last met meer dan één hijskraan kan de stabiliteit van de hijskranen of de last in
gevaar komen door een onverwachte beweging van één van de hijskranen en/of door een extra belasting in de
vorm van schuine reeptrek. Onderstaande maatregelen gelden ook indien:
» Een kraan en een takel één last hijsen.
» Meerdere takels één last hijsen.
» Andere hijs- en hefwerktuigen één last hijsen.
Hieronder is per situatie aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden.
5.1 Algemeen
» De toegestane werklast per kraan bedraagt 75% van de werklast op de benodigde vlucht.
» Toezicht door een ter zake deskundige is geregeld.
» Deskundige heeft inzicht in de te verwachtte belastingen van de kranen.
» De communicatie tussen de machinist(en) en de deskundige dient geregeld te zijn.
» Opstellen van een Taak-Risico-Analyse (TRA) met als uitgangspunt dat geen enkele handeling of falen van de
kranen de sterkte en stabiliteit van de andere kraan in gevaar brengt.
5.2 Twee hijskranen aan één last
» Zie maatregelen in 5.1 Algemeen.
» Opstelplan of hijstekening voor twee kranen is niet noodzakelijk.
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5.3 Een hoofdkraan en een staartkraan
» Zie maatregelen in 5.1 Algemeen.
» Alle speciﬁeke maatregelen horende bij het werken met twee kranen aan één last (zie 5.2).
» Het opstellen van een hijstekening met daarin een berekening van de positie van het zwaartepunt en van het
belastingverloop in de kranen.
5.4 Drie hijskranen aan één last
» Zie maatregelen in 5.1 Algemeen.
» Een opstelplan dient opgesteld te worden waarbij het uitgangspunt is dat het zwaartepunt van de last in de
driehoek ligt gevormd door de hijspunten.
5.5 Hijsen met vier of meer hijskranen
» Zie maatregelen in 5.1 Algemeen.
» Een opstelplan dient opgesteld te worden, waarbij het uitgangspunt is dat het hijsen van een last op vier (hijs)
punten of meer in principe altijd (statisch) onbepaald en daarom risicovol is. Men weet niet hoe de last wordt
verdeeld tussen de (hijs)punten en de belasting van de kranen is dus onbekend.
» Indien het noodzakelijk is om de last te hijsen op vier of meer (hijs)punten, zal een methode ontwikkeld moeten
worden waarmee men de belasting van alle kranen, tijdens het hijsen, kan controleren.

WERKEN MET MEERDERE KRANEN AAN ÉÉN LAST - A
»

Vaststellen van de toelaatbare weersomstandigheden (volgens gebruiksaanwijzing kranen).
Bepaling / berekening van de belastingen van de kranen.
» Deskundig toezicht tijdens het hijsen.
» Waarborgen van een goede communicatie (portofoons).
» De belasting van de kranen mag niet meer bedragen dan 75% van de tabelwaarde op de
benodigde vlucht.
»
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WERKEN MET MEERDERE KRANEN
AAN ÉÉN LAST - B
»
»
»
»
»
»
»

Vaststellen van de toelaatbare weersomstandigheden (volgens gebruiksaanwijzing kranen).
Bepaling / berekening van de belastingen van de
kranen.
Deskundig toezicht tijdens het hijsen.
Opstellen van een hijsplan.
Waarborgen van een goede communicatie
(portofoons).
Nauwkeurige berekening positie zwaartepunt.
Berekening van het belastingsverloop in de
hoofd- en staartkraan.

WERKEN MET MEERDERE KRANEN AAN ÉÉN LAST - C
»
»
»
»
»
»

Vaststellen van de toelaatbare weersomstandigheden (volgens gebruiksaanwijzing kranen).
Bepaling / berekening van de belastingen van de kranen.
Deskundig toezicht tijdens het hijsen.
Opstellen van een hijsplan.
Waarborgen van een goede communicatie (portofoons).
De belasting van de kranen mag niet meer bedragen dan 75% van de tabelwaarde op de benodigde vlucht.

Werken met meerdere kranen aan één last
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6) Tunnelen
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.18 lid 6
Bij het trekken (lieren) van onder andere tunnels kunnen de volgende speciﬁeke maatregelen worden genomen:
» Zodra het eerste hijsoog van de beuk uit de tunnelbekisting steekt, wordt dit vastgemaakt aan het hijspunt met
compensatiecilinder.
» Zodra beide achterste hijsogen van de beuk uit het gebouw steken, worden deze vastgemaakt aan de
compensatiecilinder.
» De maximale reeptrek, afhankelijk van de kraancapaciteit, is bepaald.
» Een begrenzing van de maximale verseizing voor draaivrije (hijs)kabels op 4 graden bij een tophoek van 60 graden.
» Een maximale snelheid van kabel- c.q. lier.
» Rekening houden met het afnemen van de wrijvingscoëfﬁciënt zodra de bekisting in beweging is.
» Extra controle hijskabel op een begin van kooivorming.

7) Hijsen over gebouwen
Doelvoorschrift
Arbowet artikel 10
Arbobesluit artikel 7.18 Hijs- en hefwerktuigen lid 6 tot en met 9
Bij het hijsen van lasten over gebouwen dienen de volgende speciﬁeke maatregelen worden genomen:
» Een last kan alleen over een gebouw gehesen worden indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
» Er zijn geen personen aanwezig (zie hijsen over personen).
» Er vinden geen gevaarlijke werkprocessen plaats in het gebouw.
» Er zijn geen gevaarlijke installaties in het gebouw.
» Het aanwezig zijn van personen in een gebouw waarover een last gehesen wordt, wordt voorkomen door het
gebouw te ontruimen of een ander tijdstip te kiezen voor de hijswerkzaamheden (bijvoorbeeld na werktijd).
Indien dit niet mogelijk is, kan er alleen gehesen worden indien de volgende maatregelen worden genomen:
» Extra aandacht besteden aan de stabiliteit van de last.
» Zorgen voor een minimale verblijftijd van de last boven het gebouw.
» Zorgen voor een minimale valhoogte van de last.
» Indien het risico aanwezig is dat de sterkte van de dakconstructie niet een mogelijke val van de last op kan vangen
en daardoor de last door het dak kan vallen, wordt of het dak tijdelijk versterkt of het gebouw ontruimt.
» Het waarschuwen van de personen in het gebouw bij de start en stop van de werkzaamheden.
Indien er gevaarlijke werkprocessen of gevaarlijke installaties in het gebouw aanwezig zijn, wordt de last op een
andere manier verplaatst.

8) Hijsen over personen
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen lid 5
Arbobesluit artikel 7.18 Hijs- en hefwerktuigen lid 6 tot en met 9
Het is verboden voor personen om zich onder de last te begeven. Om dit te voorkomen worden de volgende
maatregelen genomen:
» Het werkgebied van de kraan op de grond moet afgezet zijn met linten, wegversperringen e.d., zodat personen
geen toegang hebben tot het werkgebied.
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SITUATIE 1
Tunnel is gezakt en is
door middel van vijzels
met wielen verrijbaar
met lier.

SITUATIE 2
Tunnel is vastgemaakt
aan 1e hijspunt met
compensatiecilinder.

SITUATIE 3
Tunnel wordt vastgemaakt
aan 2e hijspunt.

SITUATIE 4
Compensatiecilinder is
er volledig uit, waardoor
beide hijskettingen
even lang zijn en tunnel
volledig in balans aan de
kraan hangt.

Situaties tunnelen
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»

Een bevoegd persoon (betrokken bij de hijswerkzaamheden zoals de deskundig toezichthouder) wordt door
de machinist gewaarschuwd dat de werkzaamheden gaan starten of stoppen indien deze zich binnen het
werkgebied van de kraan bevindt.

De doeltreffende maatregelen dienen geregeld te worden door diegene die verantwoordelijk is voor de Arbo
wettelijke verplichtingen.

9) Hijsen in de nabijheid van straal-zendmasten, windmolens,
bovenleidingen van trein en tram en bovenliggende
hoogspanningsverbindingen
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische
installatie lid 3 en 4
De volgende speciﬁeke maatregelen worden genomen:
» In contact met de beheerder wordt de gevarenzone geïdentiﬁceerd. De gevarenzone is de ruimte waar zich geen
personen of materialen mogen bevinden.
» De gevarenzone wordt gerespecteerd.
» Werkzaamheden binnen de gevarenzone vinden in overleg met de beheerder plaats.
En de volgende aandachtspunten worden meegenomen:
» De last wordt niet over de gevarenzone gehesen.
» Er worden maatregelen genomen om bij het zwenken van de hijskraan (aftoppen e.d.) niet in de gevarenzone
terecht te komen.
» De hijskraan wordt geaard volgens de gebruiksaanwijzing van de hijskraan.

102
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Werken binnen de gevarenzone alleen
met toestemming netbeheerder

380 kV

220 kV

150 kV

110 kV

GEVARENZONE

minimaal 60 m

minimaal 50 m

minimaal 50 m

minimaal 50 m

Hijsen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen

10) Werkbak hangende aan een hijskraan
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.23d Speciﬁeke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken
Bij het werken in een werkbak hangende aan een hijskraan worden de volgende speciﬁeke maatregelen genomen:
» Er worden alleen werkzaamheden vanuit een werkbak hangende aan een kraan verricht op moeilijk te
bereiken plaatsen waarbij geen andere wettelijk toegestane middelen, om die plaatsen veilig te bereiken,
beschikbaar zijn.
» Voordat de werkzaamheden aanvangen moet er een ondertekend en goedgekeurd werkplan zijn en moeten de
werkzaamheden minimaal 2 dagen van te voren zijn aangemeld bij inspectie SZW.
» De werkbakken moeten speciaal zijn ingericht om hangende aan een hijskraan personen te verplaatsen. Ze
moeten met behulp van deugdelijk hijsgereedschap in de hijskraan hangen en tegen onverhoeds uitlichten zijn
beveiligd. De werkbak wordt jaarlijks gekeurd volgens het vrijwillige TCVT schema W3-07.
» Werkbakken mogen niet worden gebruikt als de windsnelheid hoger is dan de maximum toelaatbare
windsnelheid zoals vastgelegd in artikel 7.23d.
» Voor de berekening van de maximaal toelaatbare belasting per persoon (inclusief gereedschappen) wordt er
uitgegaan van 100 kg.
» De personen in de werkbak dragen altijd bescherming tegen vallen, welke rechtstreeks aan de bevestigingspunten in de werkbak zijn bevestigd.
» Tussen de machinist en de personen in de werkbak is een rechtstreeks visueel contact of een goede
communicatie (portofoons).
» De belasting van een hijskraan en die van het gebruikte hijsgereedschap met de vol belaste werkbak aan de
haak mag in de ongunstigste situatie niet meer bedragen dan 25% van de toelaatbare werklast (bedrijfslast
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WERKBAK HANGENDE AAN EEN HIJSKRAAN
»
»
»
»
»
»
»
»

Maximale windsnelheid: zie artikel 7.23d of volgens gebruiksaanwijzing kraan.
Rustig hijsen en zwenken met maximaal 25% van de mogelijke snelheid.
Hijskabel driemaandelijkse inspectie genoteerd in het kraanboek.
Hijsgereedschap:
» Max. 25% van de capaciteit van de hijskraan of begrenst tot 50%.
Machinist blijft tijdens werkzaamheden in de cabine.
Niet rijden met manbak.
Werkbak jaarlijkse keuring TCVT schema W3-07.
Schriftelijk werkplan moet opgesteld zijn.

»

Personen in werkbak:
» Minimaal 18 jaar.
» Valbeveiliging dragen.
» Aangelijnd aan werkbak.
» Doeltreffende communicatie met machinist (portofoons).

Werkbak hangende aan een hijskraan
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»
»
»
»
»
»
»

»
»

volgens de hijstabel van de hijskraan) en 25% van de toelaatbare werklast van het hijsgereedschap. Tenzij
er een technische mogelijkheid is om de werklast te begrenzen tot 50%. In dat geval mag er tot 50% van de
toelaatbare werklast worden gehesen.
Er wordt niet gereden met de hijskraan indien een bemande werkbak op hoogte hangt aan de kraan.
In- en uitstappen is verboden wanneer de werkbak op hoogte is.
De gebruiker van de werkbak stapt in en uit de werkbak op een stabiele ondergrond en mag geen extra
valgevaar opleveren.
De hijskraan moet volgens de wet gekeurd zijn.
De hijskabel van de hijskraan moet elke drie maanden geïnspecteerd zijn en worden aangetekend in het
kraanboek.
De haakbevestiging in het blok moet voor aanvang van de werkzaamheden worden gecontroleerd. Blokken
waarbij de haakbevestiging uitwendig niet te controleren is, zijn verboden voor het gebruik van werkbakken.
Zowel de machinist als de gebruiker van de werkbak vullen vóór de start van de werkzaamheden de checklist
‘gebruik van werkbak hangende in een hijskraan’ in. Een werkmethode is pas veilig toe te passen indien alle van
toepassing zijnde items met ‘JA’ zijn beantwoord. Bij het antwoord ‘NEE’ mag niet worden aangevangen met de
hijsactiviteit en moet er actie ondernemen worden om de knelpunten (risico’s) op te lossen. Deze checklist is te
vinden in de bijlage.
Indien een bemande werkbak aan de hijskraan hangt, verricht de machinist geen andere werkzaamheden en
blijft hij in de kraancabine aanwezig.
De werkbak wordt met maximaal 25% van de ontwerpsnelheid van de machine en zonder schokken of stoten
gehesen en bewogen.

Voor de gebruiker van de werkbak gelden de volgende algemene instructies:
» Let op kantelgevaar bij in- en uitstappen van de werkbak (korte zijde).
» Altijd aanlijnen met een goedgekeurd harnas met een korte lijn aan een vast bevestigingspunt van de werkbak.
De valbeveiligingen zijn van een zodanige conﬁguratie en sterkte dat vallen van hoogte wordt voorkomen of dat
een eventuele val wordt gestopt, zodanig dat letsel bij de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen.
» Bij brandgevaarlijke werkzaamheden dient er een brandblusser in de werkbak aanwezig te zijn.
» Draag altijd een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen (tegen vallende delen).
» Tijdens het hijsen de handen binnen de werkbak
houden (tegen knelgevaar werkbak/object).
OPMERKING
» Werkbak nooit zwaarder belasten dan toegestaan
(tegen overbelasting kraan).
Bij werkzaamheden vanuit een werkbak hangend
» Duidelijke hand- en armseinen geven
aan een hijskraan boven water, wordt een afweging
gemaakt of de valbeveiliging die bevestigd is aan
(tegen verkeerde beweging werkbak).
» Duidelijke instructie portofoon geven
een vast punt van de werkbak wel of niet gebruikt
dient te worden. En of een reddingsvest gedragen
(tegen verkeerde beweging werkbak).
» Er worden geen trapjes en opstapjes gebruikt in
dient te worden.
de werkbak.

11) Gebruik afstandsbesturing hijskraan
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.17b lid 6
Bij het gebruik van een radiograﬁsche bediening van de hijskraan worden de volgende speciﬁeke maatregelen genomen:
» Tijdens het gebruik van de afstandsbediening verricht de machinist geen andere werkzaamheden dan de
bediening van de kraan.
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Voorschrift afstandsbesturing hijskraan

»

Indien de machinist onvoldoende zicht heeft op de last, staat hij in direct contact met de deskundige
toezichthouder.
» Signalering op de kraan, die aangeeft dat de kraan op afstand bestuurd wordt, is in werking.

12) Onbeheerd achterlaten hijskraan
Doelvoorschrift
Arbobesluit artikel 7.6 Deskundigheid werknemers lid 1
Arbobesluit artikel 7.17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving lid 2a
Veel kraanactiviteiten vinden plaats vanaf de openbare weg of ruimtes waarin publiek toegang heeft. Dit betekent
dat we alert moeten zijn dat derden geen bedoelde of onbedoelde handelingen kunnen verrichten op of aan de
kraan.
Bij het onbeheerd achterlaten van de hijskraan worden de volgende speciﬁeke maatregelen genomen:
» Geen contactsleutels in het contact laten zitten.
» Bedieningskasten van bijvoorbeeld de stempelbediening afsluiten.
» Afsluiten van de cabine.
» Schakelkasten afsluiten.
» Afstandsbediening hijskraan niet onbeheerd laten liggen.
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WWW.EKH.NL

Het EKH-keurmerk:
uw waarborg voor veiligheid.
Want het EKH-keurmerk staat voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid in
hijsen en heffen. Met een EKH-erkend bedrijf worden uw werktuigen en
hijsgereedschappen namelijk geleverd, onderhouden en jaarlijks gekeurd
volgens de regels van de vereniging van Erkende Keurbedrijven Hijs- en
hefmiddelen.
Zo bent u ervan verzekerd dat aan alle wettelijke richtlijnen en normen is
voldaan. En dat is niet alleen veilig voor de mensen die ermee werken,
maar ook nog eens een zorg minder voor uzelf en de verzekering.

Voor verdere informatie > www.ekh.nl of mail naar info@ekh.nl

13) Checklist Werkbak hangende aan een hijskraan
LET OP
Het is verboden om met de werkzaamheden aan te vangen voordat deze checklist is beantwoord en afgetekend door de machinist en de gebruiker van de werkbak. De gebruiker van de werkbak is de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen verantwoordelijk persoon op de werklocatie.
Deze checklist dient op het werk aanwezig te zijn en opnieuw nagelopen te worden indien de werkomstandigheden wijzigen.

Door deze checklist te ondertekenen geeft de gebruiker van de werkbak, de opdrachtgever of de namens de
opdrachtgever aangewezen verantwoordelijk persoon op de werklocatie, aan dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

DE GEBRUIKER VAN DE WERKBAK (zie de toelichting hierboven)

JA

NEE

Is de inzet van de werkbak in een schriftelijk werkplan vastgelegd en door een
gecertiﬁceerd Hoger Veiligheidskundige akkoord bevonden en ondertekend?
Zijn de werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig aangemeld bij inspectie SZW?
De gebruikers zijn geïnstrueerd over de aard van het werk en op de hoogte met
het werken in een werkbak, en zijn ook bekend met handen in de werkbak houden
tijdens het hijsen.
De gebruikers weten dat het strikt verboden is om op hoogte in en uit te stappen,
dit mag enkel op vaste ondergrond.
De gebruikers zijn altijd aangelijnd aan de werkbak met een goedgekeurde
harnasgordel en positioneringlijn en hebben deze voorafgaand aan de
werkzaamheden visueel geïnspecteerd en goed bevonden.
De gebruikers zijn bekend dat er geen hulpmiddelen aan, in en op de werkbak
bevestigd worden. En dat de werklast vermeld op werkbak wordt niet overschreden.
Worden de juiste PBM’s gedragen (helm, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen,
valharnas, positioneringslijn of vallijn)?
Hangen slangen en kabels voldoende vrij en wordt het “haken” van de werkbak
voorkomen?
Is de communicatie gewaarborgd d.m.v. visueel contact en/of portofoon?
Is er bij brandgevaarlijke werkzaamheden een brandblusser in de werkbak aanwezig
en geborgd?
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JA

DE MACHINIST

NEE

Zijn de mobiele hijskraan (kraanboek en evt keuringsrapport) en de hijsmiddelen en
de werkbak goedgekeurd?
Heeft de machinist een geldig certiﬁcaat van vakbekwaamheid?
Is de hijskabel binnen de afgelopen drie maanden gecontroleerd en in orde
bevonden?
Is de registratie van de hijskabel controle in het kraanboek genoteerd?
Is de hijshaak (inclusief de borging/bevestiging) en het hijsgereedschap
controleerbaar en in orde?
Weegt de belaste werkbak maximaal 25% van de werklast aan de kraanhaak, of
maximaal 50% indien dit door middel van een technische voorziening is begrensd?
De kraan is in de meest stabiele positie opgesteld en de machinist blijft tijdens de
werkzaamheden in de cabine.
Houdt de machinist zich aan de maximale werklast en het aantal personen vermeld
op de werkbak?
Is de communicatie gewaarborgd d.m.v. visueel contact en/of portofoon?
Laten de weersomstandigheden veilig werken toe, en is de windsnelheid niet hoger
dan de toelaatbare windsnelheid?

LET OP
De items dienen allemaal met een “JA” beantwoord te worden. Bij een “NEE” mag er niet worden aangevangen met de werkzaamheden
en moet er eerst actie ondernomen worden om de knelpunten (risico’s) op te lossen voordat er begonnen wordt met de activiteiten.

Locatie werkzaamheden:

Opmerkingen:

Datum:

Bedrijfsnaam gebruiker:

Naam machinist:

Naam gebruiker:

Handtekening machinist:

Handtekening gebruiker:
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WAT IS
VERTICAAL
TRANSPORT?

Terminologie nader uitgelegd
Om het gebruik van termen in de branche eenduidig vast te leggen is er een terminologieën lijst opgesteld. Deze
staat vermeld op de website (www.verticaaltransport.nl) bij het onderdeel ‘Handige informatie’ bij ‘Arbowet- en
regelgeving’ nader uitgelegd.

Verticaal transport (algemeen)
Onder verticaal transport wordt verstaan: het verticaal verplaatsen van vrijhangende of geleide lasten of personen
anders dan met een personenlift.
Bij het verticaal transport kunnen meerdere machines worden ingezet. Hierbij kunnen lasten of personen worden
gehesen of worden geheven.
»
»

Hijsen: het verticaal en horizontaal verplaatsen van vrijhangende lasten.
Heffen: het verticaal en horizontaal verplaatsen van geleide lasten.

Hijswerktuigen
Mechanisch aangedreven hijswerktuig dat ingericht en bestemd is om vrijhangende lasten te verplaatsen. Er wordt
een onderscheid gemaakt in vaste en mobiele hijskranen.

Vaste torenkranen
Vaste torenkranen worden ingezet voor werkzaamheden op bouwplaatsen voor langere duur. Vaste torenkranen
kunnen relatief snel worden opgebouwd, zijn volledig elektrisch en nemen weinig plaats op het bouwterrein in
door hun kleine kraanvoet / kruisframe. Ze hebben door hun constructies een groot bereik en een relatief hoge
hijscapaciteit.
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Mobiele hijskranen
Hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden alsmede torenvormige hijskranen voor haakbedrijf op rupsen
of banden, die niet gebonden zijn aan een vaste plaats of baan. Hierna worden de verschillende typen mobiele
kranen besproken.

Autokranen
Autokranen zijn geschikt voor goed begaanbare
wegen. Deze kranen worden ingezet voor kortdurende werkzaamheden, waarbij het transport tussen
de bouwplaatsen een grote rol speelt. Autokranen
kunnen snel opgesteld worden. Het is niet altijd
mogelijk om in opgestelde situatie met deze kraan
te rijden. Afhankelijk van de maximale hefcapaciteit
is een autokraan uitgerust met één of meer motoren
(onderwagen / bovenwagen).

Autolaadkraan
Een autolaadkraan is gebonden aan een voertuig.
De kraan heeft de mogelijkheid om de lading van de
vrachtwagen te laden of te lossen. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid om de kraan voor andere werk zaamheden in te zetten. Op de website van de VVT
(www.verticaaltransport.nl) bij het onderdeel ‘Handige
informatie’ bij ‘Arbowet- en regelgeving’ vindt u het
volgende document: Autolaadkraan: verschil tussen
laden, lossen en hijsen.

Grondverzetmachine met hijsfunctie
Een grondverzetmachine kan geschikt gemaakt
zijn voor het hijsen van lasten. Vaak geschiedt dit
in het verlengde van zijn graafwerkzaamheden. Op
de website van de VVT (www.verticaaltransport.nl)
bij het onderdeel ‘Handige informatie’ bij ‘Arboweten regelgeving’ vindt u het volgende document:
Grondverzetmachines: grondverzetmachines en hijsen.

Mobiele torenkraan
Mobiele torenkranen zijn geschikt voor goed begaanbare wegen. Ze worden ingezet voor werkzaamheden
van niet al te korte duur. Mobiele torenkranen kunnen
snel opgebouwd worden. Ze hebben door hun mastconstructie een groter bereik dan autokranen.
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Rupskranen
De rupskraan wordt in gedemonteerde staat naar het
werk getransporteerd. De ondergrond dient stabiel
te zijn. Vaak worden als verharding draglineschotten
gebruikt. De rupskraan heeft meestal geen stempelpoten zoals andere mobiele kranen. Het rijden met
rupsen gaat langzaam. De machine is niet geschikt om
over grote afstanden te rijden. Door de relatief hoge
aanvoer- en opbouwkosten is deze kraan uitermate
geschikt voor het verrichten van langdurige werkzaamheden op één locatie.

Rups-telescoopkraan
De rups-telescoopkraan wordt ook per dieplader naar de werkplek getransporteerd. Hier heeft hij het voordeel ten
opzichte van de vakwerkgiek hijskraan dat er geen opbouwtijd is. Ten opzichte van de wegterreinkraan is er tevens
het grote voordeel dat de machine niet hoeft af te stempelen, met last kan rijden en daarnaast kan schranken
op de werkplek. Dit en de compacte vorm maakt deze machine goed inzetbaar overal waar de ruimte of de
bodemkwaliteit niet optimaal is. Door het ontbreken van extra afstempeling heeft de machine een hoge intrinsieke
veiligheid. De machine is geschikt voor relatief korte tot lange inzettijden op een uitgebreid werk in vele disciplines.

Ruwterreinkranen
De ruwterreinkraan is geschikt voor ruwterrein. Dit
type kraan heeft een beperkte snelheid en is uitgerust
met één motor. Voor langdurige werkzaamheden op
een ver weg gelegen locatie dient de kraan per dieplader aangevoerd te worden.
De capaciteit van ruwterreinkranen is wel beperkt door
de maximale eigen massa en door de uitrusting met
twee assen. Vaak is het mogelijk (mits de voorwaarden
op de hijstabel nageleefd worden) om met de last te
rijden. Het is echter nooit de bedoeling om over grote
afstanden met de last te rijden. Door de relatief hoge
aanvoerkosten (dieplader) is deze kraan geschikt voor
langdurige inzet.

Verreiker
De kracht van een verreiker ligt in zijn multifunctionele
toepassing en grote manoeuvreerbaarheid. Ze worden
ingezet op moeilijk bereikbare plaatsen en met lichte
lasten.
Op de website van de VVT (www.verticaaltransport.nl)
bij het onderdeel ‘Handige informatie’ bij ‘Arbowet- en
regelgeving’ vindt u het volgende document: Verreiker:
gebruik als multifunctioneel werktuig.
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Verreiker kan met speciale hulpstukken ingezet worden als:
» Verreiker / heftruck.
» Hoogwerkers.
» Kraan.
» Grondverzetmachine.

Wegterreinkranen
Doordat een autokraan minder geschikt is voor ruwterrein en een ruwterreinkraan niet geschikt is voor de
snelwegen is er naar een tussenoplossing gezocht
en een variant ontstaan: een kraan die zowel op de
snelweg als in ruwterrein kan voortbewegen, de
zogenaamde wegterreinkraan. Afhankelijk van de hefcapaciteit is de wegterreinkraan (zoals de autokraan)
uitgerust met één of twee motoren (onderwagen /
bovenwagen). In aanschaf en exploitatie is de wegterreinkraan duurder dan de autokraan. De wegterreinkraan is een ﬂexibele machine die snel opgesteld kan
worden.

Krol
Krol, afgekort kraan op lorrie is een werktuig welke
zowel op de weg als op het spoor kan verplaatsen. De
krol kan worden uitgerust met meerdere hulpstukken. Genoemd worden onder andere graafbak, klem
(rail, dwarsligger en tang), sloophamer, vacuümklem,
hijsoog, hefmast, stop-unit, werkbak enz. In Nederland
zijn alleen hoogrijders toegestaan. De machine worden
alleen ingezet op buitendienst-gesteld spoor.

Hefwerktuigen
Hefwerktuigen zijn werktuigen waarmee je een last kunt heffen. In tegenstelling tot hijswerktuigen, waarbij de last
hangt, wordt bij hefwerktuigen de last op geleide wijze opgenomen of opgepakt. In het algemeen doe je dat van
onderaf. Een afzonderlijke groep hefwerktuigen voor personen vormen de hoogwerkers. Deze hoogwerkers zijn
speciaal bedoeld voor het heffen van personen naar hoogtes waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierna
worden de verschillende typen hefwerktuigen besproken.

Heftrucks
Een heftruck wordt ingezet in een productie- en/of
opslagomgeving. Bij de inzet van heftrucks binnen
het verticaal transport moet men meer denken aan
(de-)montagewerkzaamheden en verhuizingen.
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Hoogwerker
Hoogwerkers worden gebruikt voor het vervoer van personen en goederen. Hoogwerkers zijn onderverdeeld in
arm- en schaarliften.

Armlift
De armlift wordt in het algemeen ingezet als hoogwerker voor het vervoeren van personen. Een armlift heeft
de mogelijkheid om te zwenken. Hierdoor is het bereik
van de armlift groter dan van een schaarlift.

Schaarlift
Schaarliften worden ingezet voor het heffen van
personen en goederen. Schaarliften kunnen naast
stationaire uitvoeringen worden uitgevoerd met rupsen
of banden. De schaarlift kan alleen naar boven of
beneden.

Gekentekende hoogwerker
Gekentekende hoogwerkers worden meestal verhuurd
met bedienend personeel. Kenmerkend is de grote
hoogte die deze hoogwerkers kunnen bereiken.

Kelderwinches
Kelderwinches (dommekrachten) zijn werktuigen die door middel van een tandwiel- en tandheugeloverbrenging
een drukkracht kunnen ontwikkelen.

Vijzels
Bij vijzels wordt de kracht tot stand gebracht door een vloeistofdruk op een cilinder uit te oefenen. De druk ontstaat door middel van een door mens- of motorische kracht aangedreven pomp. De afstand tussen pomp en vijzel
kan overbrugd worden met leidingen en slangen.
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Slimmer, eﬃciënter
én schoner bouwen met Saan
CO2- en stikstofdoelstellingen behalen en kosten reduceren? Dat kan
prima samen gaan. Richt uw bouwlogistieke processen slimmer in en
bespaar flink op doorlooptijd, geld en uitstoot. Profiteer daarbij van
onze ervaring in bouwlogistiek. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht
voor schoner en stiller elektrisch materieel:

x Saan Bouwlogistiek: van compleet logistiek plan tot de
uitvoerende handen. En alles daar tussenin.

x SK487-AT3 CityBoy (40 meter): de plug-in hybride torenkraan.
x MK140 (65 meter) en MK88’s (45 meter): mobiele torenkranen
op bouwstroom.

x Minikranen en heftrucks, elektrisch opererende krachtpatsers.
Diemen/Utrecht:

020 - 660 60 60
Tilburg:

kranen@saan.nl
www.saan.nl

013 - 462 00 00

Gewoon GROEN geregeld
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BEGRIPPEN
VERTICAAL
TRANSPORT

Waar moet je op letten wanneer je een
werktuig (kraan) bestelt?
Voor het bepalen van een werktuig bestemd en ingericht voor verticaal transport is het van belang, dat van
enkele begrippen een deﬁnitie wordt vastgelegd.

Draaistraal
De binnen- en buitendraaistraal (r1
resp.r2) van een verticaal transportwerktuig zijn de stralen van in (een)
horizonta(a)l(e) vlak(ken) gelegen
cirkels, die tijdens het rijden worden
beschreven door de punten van de
kraan, die het dichtst bij resp. het
verst van het middelpunt van de
draaibeweging liggen (zie ﬁguur).

Vlucht
De afstand van hart draaikrans tot
hart last. Bij werktuigen waarvan
de mogelijkheid tot zwenken niet
aanwezig is, wordt het hart tussen
de voorste en de achterste kantellijn van het werktuig en de last
genomen.
Figuur Draaistraal
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Vlucht en Massa

Ondergrond
De draagkracht van de ondergrond moet bekend en voldoende zijn, rekening houdend met de te verwachten
banden- of rupsdruk. De gronddruk wordt door aan aantal factoren bepaald, waartoe behoren de grondsoort,
het vochtgehalte en de omstandigheid of de grond al dan niet geroerd is. De aanwezigheid van ondergrondse
leidingen en waterﬁltratiekratten, voor de ondergrondse opslag van regenwater, zijn zeer belangrijk en dienen van
tevoren bekend te zijn.

Werklast
Onder de werklast wordt de maximale toelaatbare nuttige last verstaan, die mag worden toegepast. Dat wil
zeggen dat de werklast de maximaal toelaatbare massa van de nuttige last is. De werklast moet worden aangeduid in de eenheid kilogram (kg) of ton (t). De werklast wordt ook wel bedrijfslast genoemd. Eveneens wordt de
term WLL gebruikt als aanduiding voor de werklast. WLL is de afkorting van Working Load Limit.

Bereikbaarheid
Onder bereikbaarheid wordt verstaan de mogelijkheid om een plaats te bereiken, om er te komen. Dat wil zeggen,
dat een mobiele kraan het gebied goed moet kunnen bereiken, zodat de (woon)omgeving er de minste hinder van
heeft tijdens het bouwproces.
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PASSEREN VAN
EEN OVERWEG

Het passeren van een overweg brengt risico’s met zich mee
Het passeren van een overweg met voertuigen, zoals zelfrijdende werktuigen (mobiele kraan, hoogwerker,
graafmachine e.d.) en speciaal transportcombinaties, brengt risico’s met zich mee. De grootste risico’s zijn te trage
passage van de overweg of stagnatie op de overweg (botsinggevaar) en het raken van de bovenleiding (elektrocutie).

Voorwaarden gesteld aan spoorwegpassage zijn
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Voertuigen tot 4.00m hoogte kunnen veilig de overweg passeren (i.v.m. raken bovenleiding).
Voertuigen hoger dan 4.00m moeten omrijden (bijvoorbeeld via een tunnel of een viaduct).
Voor voertuigen hoger dan 4.00m, waarbij omrijden niet mogelijk is, zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk.
De maximale tijd voor veilige passage van het laatste spoor is 15 seconden (15s regel).
Langzame voertuigen moeten omrijden.
Voor langzame voertuigen, waarbij omrijden niet mogelijk is, zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk (vervoer
op een daarvoor geschikt transportmiddel).
Het is niet toegestaan met stalen rupsbanden een overweg te passeren i.v.m. beschadiging en storing van de
overweg (vervoeren op een daarvoor geschikt transportmiddel).
Transportcombinaties met diepladers moeten letten op de juiste bodemvrijheid.
Onbewaakte overweg vermijden.

Voorbeelden van risico beperkende maatregelen t.b.v. spoorwegpassage voor rijdende
werktuigen
»

Onderzoeken of er een alternatieve route mogelijk is zonder overwegen (bronaanpak).
Probeer niet vanuit stilstand, maar vanuit een beweging de overweg te passeren (snellere passage i.v.m. 15s regel).
» Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen (let op 15s regel).
» Houd rekening met de mogelijkheid van stagnatie op de overweg als gevolg van bijvoorbeeld het overige verkeer
(blijf niet stilstaan op een overweg).
»
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De verschillende situaties
Snelle passage
Benodigde tijd maximaal 15 seconden
Als de benodigde tijd om het gehele zelfrijdende werktuig of speciaal transport voorbij het laatste spoor te brengen
maximaal 15 seconden bedraagt, is een veilige oversteek mogelijk. Er kan dan nog geen andere trein aankomen. Let
daarbij op factoren die de snelheid kunnen beperken zoals het overige verkeer en kleine boogstralen in bochten aan
de overzijde van de overweg.

Benodigde tijd meer als 15 seconden
Als het niet mogelijk is om binnen 15 seconden de overweg vrij te maken, in verband met de aankomende trein
dan wel dalende overwegbomen, is het nodig dat tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) contact wordt opgenomen
met ProRail. ProRail kan dan mede maatregelen treffen ten behoeve van het mogelijk maken van dit transport.
Let er op dat afhankelijk van de te nemen maatregelen een bepaalde voorbereidingstijd benodigd is. Het is niet
mogelijk om à la minute in te grijpen in de treindienst.

Wanneer het niet mogelijk is om binnen 15 seconden de overweg vrij te maken, neem dan de
volgende stappen (niet gelimiteerd tot)
»

Zoek een alternatieve route zonder overweg(en) bijvoorbeeld via een tunnel of een viaduct.
Maak gebruik van transportmiddelen om de mobiele kraan, hoogwerker of graafmachine op een veilige en
snellere manier te vervoeren.
» Maak een keuze voor een alternatieve werkwijze (bijvoorbeeld inzet van ander materieel).
» Overleg en tref maatregelen (TRA) met alle betrokken partijen, zoals de machinebediener en zijn
verantwoordelijke, de wegbeheerder, ProRail en de betrokken opdrachtgever.
»

Maatregelen i.v.m. hoogte
Indien het zelfrijdende werktuig of speciaal transport hoger is dan 4.00 m en omrijden niet mogelijk is, dient het
bedrijf een incidentele onthefﬁng aan te vragen bij de Dienst Wegverkeer (RDW). Deze zullen naar gelang de
hoogte van het voertuig maatregelen aangeven. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het tijdelijk spanningsloos
stellen van de bovenleiding en/of het tijdelijk verwijderen van de bovenleiding. Het treinverkeer moet dan tijdelijk
worden gestaakt. Het is dan nodig dat ruim op tijd contact wordt opgenomen met ProRail. ProRail kan dan mede
maatregelen treffen ten behoeve van het mogelijk maken van veilige passage van de overweg. Dit kan zes weken
doorlooptijd in beslag nemen.

Maatregelen t.b.v. snelheid voertuig
Gaat het zelfrijdende werktuig of speciaal transport zeer langzaam, dan is dat niet zonder risico. Nadat de rode
lampen aan gaan en bellen klinken, kan de trein al na 21 seconden passeren. Vlak nadat de spoorbomen opengaan, kunnen ze nogmaals sluiten, omdat er van de andere kant een trein aan kan komen. Het passeren moet
dus met een minimale snelheid (binnen 15 seconden moet de overweg in zijn geheel gepasseerd zijn). Gaat het
voertuig zeer langzaam? Dan is het dringend advies: kies een route zonder overwegen. Is omrijden niet mogelijk,
dan zijn er aanvullende maatregelen nodig. Het is dan nodig dat tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) contact wordt
opgenomen met ProRail. ProRail kan dan mede maatregelen treffen ten behoeve van het mogelijk maken van
veilige passage van de overweg.

Diepladers
Als het transport een geringe bodemvrijheid heeft (dieplader) kan dat een conﬂict opleveren op een diepladergevoelige overweg. Deze bijzondere overwegen zijn opgenomen op de digitale wegenkaart onthefﬁngen van de
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RDW (www.rdw.nl/zakelijk/branches/transporteurs/jaaronthefﬁng/passeren-van-een-overweg).

Haven- en industrielijnen
Op baanvakken waar treinen met lage snelheid rijden bestaan ook overwegen met alleen lichten, en overwegen
waarbij de trein stilstaat voor de overweg en pas mag rijden als deze geactiveerd is.

Niet actief beveiligde overwegen
Daarnaast zijn er overwegen op zeer rustige wegen waar geen beveiliging is aangebracht. De weggebruiker
moet zelf uitkijken of er een trein nadert. Het is niet aan te raden deze overwegen te passeren met exceptioneel
transport.

Samenvatting maatregelen voor machinisten en chauffeurs
1. Altijd éérst onderzoeken of een alternatieve route mogelijk is zonder overwegen.
2. In het geval van exceptioneel vervoer raadpleeg de onthefﬁng van de RDW.
3. Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen.
4. Als de benodigde tijd om de gehele voertuigcombinatie voorbij het laatste spoor te brengen maximaal 15 seconden

bedraagt, is een veilige oversteek mogelijk:
a. Probeer niet vanuit stilstand, maar vanuit beweging de overweg te passeren (voldoende snelheid).
b. Let daarbij op factoren die de snelheid kunnen beperken zoals overig verkeer en kleine boogstralen in bochten

aan de overzijde van de overweg.
5. Op een standaard AHOB zet het dalen van de overwegboom 5 seconden na de rode lampen en bellen in. De

6.
7.
8.
9.
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boom kan de voertuigen raken en beschadigden. Een overwegboom is zodanig geconstrueerd dat bij voldoende
grote dwarskrachten deze beheerst breekt. Bij een conﬂictsituatie is het beter een boom te breken dan een
treinbotsing te riskeren. Ieder motorvoertuig heeft voldoende kracht om de boomweerstand te overwinnen.
Het is niet toegestaan met stalen rupsbanden een overweg te passeren.
Raadpleeg vooraf de diepladergevoeligheid van de spoorwegovergang.
BRON
Als passage niet mogelijk is binnen 15 seconden, steek dan de overweg niet
over.
ProRail en RDW
(Dienst Wegverkeer)
Bij noodgevallen (b.v. blokkade van de spoorwegovergang), bel direct ProRail:
0800 776 72 45.

PASSEREN VAN EEN OVERWEG

VT GIDS 2021

ADVERTEREN IN DE VT-GIDS
Adverteren in de
Verticaal Transport Gids (VT-gids)
De VT-gids wordt in een oplage van circa 9.000 exemplaren
verspreid onder de leden van de VVT, geassocieerde bedrijven,
aannemers-, transport-, kraanverhuur- en petrochemische bedrijven,
overheidsinstanties, scholen en adviesbureaus.

Informatie over adverteren?
Voor meer informatie en advertentietarieven kunt u contact opnemen
met de redactie van de VVT via redactie@verticaaltransport.nl
of 0345 516 993.

Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
T 0345 516 993
www.verticaaltransport.nl

VEILIG
WERKEN

Regie of aangenomen werk
Voor de start van de werkzaamheden dient men zich af te vragen wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Er is een duidelijk onderscheid tussen regie werkzaamheden en aangenomen werk.
Bij aangenomen werk wordt het werk uitbesteed aan een onderaannemer die voor de uitvoering van de
werkzaamheden voor wat betreft het aangenomen gedeelte van het werk volledig verantwoordelijk voor veilige
werkomstandigheden is. Deze zal de risico’s moeten inventariseren en maatregelen moeten nemen om de risico’s
te minimaliseren. Een TRA of RI&E moet zijn uitgevoerd en het schrijven van een V&G plan of onderdeel daarvan
behoort tot de mogelijkheden.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden op basis van regie blijft de aannemer zelf verantwoordelijk voor veilige
werkomstandigheden. In de RI&E en in het V&G plan van de aannemer dienen de regie werkzaamheden te zijn
opgenomen.
Voor de verdere uitwerking regie op aangenomen werk wordt verwezen naar de arbocatalogus Verticaal Transport,
elders in deze VT-gids. Voor een Veiligheids- en gezondheidsplan wordt verwezen naar dit artikel elders in deze
VT-gids.

Tijd en geld besparen door het inschakelen van een deskundige.
Het werken met hijs- en hefwerktuigen is niet zonder risico’s. Het werken met hijs- en hefwerktuigen vraagt dan
ook om een deskundige aanpak en een goede voorbereiding. Daarom is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk
stadium in te spelen op de te verwachten hijswerkzaamheden. Dit kan al gebeuren tijdens de werkvoorbereiding,
zodat in overleg met de deskundige van het bedrijf een goede bepaling van het noodzakelijke hijs- of hefwerktuig
mogelijk is. Om de hijs- of hefwerkzaamheden zo efﬁciënt en veilig mogelijk te laten verlopen is het gewenst dat
onder andere de volgende informatie verstrekt wordt:
a. De massa van de te verplaatsen lasten.
b. De vorm en de maximale afmetingen van de lasten.
c. De afstanden tussen de plaatsen waar de lasten aangeslagen moeten worden, de plaatsen waar de
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lasten neergezet moeten worden en de plaats waar de machine (met juiste afstempeling) kan of moet
worden opgesteld.
d. De hoogte boven het maaiveld waar de lasten moeten worden neergezet.
e. Omgevingsfactoren die de last op zijn weg zou kunnen ontmoeten of die het bereik of de functie van de kraan
kunnen beperken.
f. De aanwezigheid van hoogspanningsleidingen binnen het werk- en het draaibereik.
g. De aanwezigheid van een spoorbaan in de onmiddellijke nabijheid van de werkplek.
h. De voorgeschreven hijsmethoden van de leveranciers (in het kader van de CE-markering is dit een verplichting
voor de leverancier van machines).
i. De aanwezigheid van geschikte hijs- en hefvoorzieningen in en aan de last (zie ook h).
j. Met welke hijs- of hefgereedschappen, zoals kettingen en klemmen etc. de lasten moeten worden verplaatst.
k. De eventuele noodzakelijkheid van speciale hijs- en hefgereedschappen zoals onder meer hijsbalken en klemmen.
l. De ondergrond waarop de machine moet worden aangevoerd en moet werken.
m. De aanwezigheid van derden (in verband met afzettingen van het werk).
n. Wie zorgt voor de afzettingen bij het opstellen van de kraan op de openbare weg?
o. Afzettingsmogelijkheden om te voorkomen dat onbevoegden binnen het werkbereik kunnen komen.
p. De aanwezigheid van een veilige werkplek op hoogte (valbeveiliging en dergelijke).
Ten aanzien van het voorgaande heeft de werkvoorbereiding een duidelijke taak: enerzijds het bedrijf in staat
stellen een goede bepaling van de machinecapaciteit mogelijk te maken, anderzijds de hijswerkzaamheden op de
werkplek zo veilig en efﬁciënt mogelijk -en dus zo goedkoop mogelijk- laten plaatsvinden door zelf hierop al in te
spelen. Bij het opstellen van een hijsplan dienen de punten a t/m p minimaal te worden opgenomen.
Het verticaal transportbedrijf kan een machine inzetten met op de werkzaamheden afgestemde capaciteit,
alsmede een deskundige machinist.
Naast deze belangrijke voorwaarden voor het veilig en efﬁciënt werken zijn nog een aantal zaken van belang zoals:
» Zijn de werknemers die de lasten aanslaan, begeleiden en losmaken voldoende geïnstrueerd over de te volgen
hijsmethoden?
» Is er een goede eenduidige communicatie tussen deze personen en de machinist?
» Zijn bij het werken op hoogte de juiste voorzorgsmaatregelen tegen vallen genomen?
» Hoe zit het met de valbeveiliging?
» Worden de juiste hand- en armseinen gebruikt? (zie elders in de gids)
» Worden de hijsgereedschappen gecontroleerd voor het gebruik?
» Wordt met het plannen van andere werkzaamheden rekening gehouden met de hijswerkzaamheden?
» Wordt bij het verplaatsen van lasten met grote oppervlakken rekening gehouden met de invloed van de wind op
deze lasten in verband met de inzet van voldoende personeel?
» Is de instructie van de werknemers voldoende?
» Dragen de werknemers die bij de hijs- en hefwerkzaamheden betrokken zijn veiligheidshelmen, veiligheidsschoenen en handschoenen?
Voor -en zo nodig tijdens- de hijswerkzaamheden zal overleg moeten plaatsvinden tussen de machinist, de
leidinggevende op het werk en de betrokken werknemers over de planning en veilige uitvoering.
Het verdient zeker aanbeveling aan het eind van de werkzaamheden deze te evalueren. Dit om voor de toekomst
een mogelijk nog efﬁciëntere inzet van de kraan te bewerkstelligen of om een mogelijk nog veiliger verloop van
de hijswerkzaamheden te verkrijgen. Het kraanbedrijf en de machinist zijn de deskundigen bij uitstek die hierover
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kunnen adviseren. Als de machine op het werk aankomt, is het belangrijk dat de werkplek goed toegankelijk is en
dat de toegangsweg geschikt is voor de zware belasting. De machines zijn gebaseerd op evenwicht en moeten
hierdoor veel ballast meenemen. Dit resulteert in een hoge belasting van de weg. Daartoe moet de draagkracht
van de ondergrond bekend zijn, rekening houdend met de te verwachten banden- of rupsdruk. De gronddruk
wordt door aan aantal factoren bepaald, waartoe behoren de grondsoort, het vochtgehalte en de omstandigheid
of de grond al dan niet geroerd is. De aanwezigheid van ondergrondse leidingen en de plaatsing van waterﬁltratiekratten zijn zeer belangrijk en dienen van te voren bekend te zijn.
Het gebruik van waterﬁltratiekratten voor de ondergrondse opvang van regenwater neemt de laatste jaren sterk
toe in de bebouwde publieke ruimte bij woonwijken en parkeerplaatsen. De draagkracht en/of constructie van
deze kratten kan onvoldoende zijn om het gewicht van een kraan te ondersteunen. Informatie over de plaatsing
van deze kratten kan opgevraagd worden bij de betreffende gemeente.

Voor de gronddruk van de kraan in de werksituatie kan men de volgende vuistregel hanteren:

DE TOTALE MASSA IS OPGEBOUWD UIT DE MASSA VAN DE MACHINE,
VERMEERDERD MET DE MASSA VAN DE LAST EN DE MASSA VAN DE
GEBRUIKTE HIJS- EN HEFGEREEDSCHAPPEN.
Uit het voorgaande kunnen de benodigde ondersteuningsmiddelen, zoals schotten, worden afgeleid. Er dient
rekening mee te worden gehouden dat deze berekeningsmethode slechts een benadering is. Bij enige twijfel direct
een deskundige inschakelen!

GRONDDRUK
gronddruk = 2,5 x de totale massa kraan
oppervlak van de totale ondersteuning

Stempelkracht
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De stempeldruk zet zich,
onder een hoek van 45°
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VEILIGHEIDSEN GEZONDHEIDSPLAN
VERTICAAL
TRANSPORT

Maatregelen ter preventie van beroepsrisico’s
In het kader van de Europese en Nationale wetgeving bestaat de verplichting dat werkgevers de nodige maatregelen treffen voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers (maatregelen ter preventie
van beroepsrisico’s), voor informatie en opleiding, alsmede voor de organisatie van de benodigde middelen
(Europese Richtlijn betreffende bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk 89/391/EEG en Arbobesluit artikel 2.23 e.v.).

De bouw en wegenbouw onderscheiden zich van vele andere bedrijfstakken door:
Het grote aantal betrokken partijen, zowel tijdens het ontwerp als tijdens de realisatie van een bouwwerk.
» Per project wisselende samenstelling van betrokken partijen (werkgevers zowel als werknemers).
» Een snel veranderend karakter van de werkplekken.
»

Om te voldoen aan de Europese en de Nationale wetgeving dient de opdrachtgever (werkgever) duidelijkheid te
scheppen omtrent de nodige maatregelen ter bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers in alle
stappen van het bouwproces. De opdrachtgever dient bij het ontwerp al maatregelen te nemen en vast te leggen
in een veiligheids- en gezondheidsplan.
Alle door de opdrachtgever ingehuurde partijen met de daarbij behorende werkzaamheden dienen te worden opgenomen
in het veiligheids- en gezondheidsplan. Degene die de regie vormt over het werk dient hiervoor zorg te dragen. Ingehuurde
partijen die op basis van regie werkzaamheden uitvoeren dienen de instructies van de opdrachtgever te volgen.
De ingehuurde partij is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deskundig personeel en materieel welke
voldoet aan de wettelijke eisen. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient overleg plaats te vinden omtrent de
onder leiding van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
Bijgaand Algemeen V&G deelplan Verticaal Transport kan gebruikt worden door de opdrachtgever.
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Veiligheids- en gezondheidsplan verticaal transport
In te vullen door de opdrachtgever

Arborisico

Risico / oorzaak

Maatregel / voorziening

Ok?

Machine zakt weg (tijdens aanvoer,
afvoer en het werk)

Ondergrond niet voldoende stabiel,
geroerde grond

Controle voor uitvoering
Afspraken met verhuurbedrijf
Gebruik van verstevigingsmiddelen (platen / schotten)

JA

NEE

Machine kan er niet komen

Weg te smal
Bouwmaterialen in de weg

Controle voor uitvoering
Afspraken met opdrachtgever

JA

NEE

Opstelplaats niet geschikt

Bouwmaterialen in de weg
Te grote machine

Controle voor uitvoering
Afmetingen doorgeven

JA

NEE

Instructies op het werk
worden niet begrepen

Hulp niet ervaren / opgeleid

Voldoende ervaren en
opgeleide hulp voorzien

JA

NEE

Verkeerd aanslaan
van de last

Hijs- heﬁnstructies niet aanwezig;
niet bekend gemaakt aan de
uitvoerenden

Leverancier vragen om
hijsheﬁnstructies en hijsheﬁnstructies geven aan
uitvoerenden en doorspreken

JA

NEE

Improviseren bij het
aanslaan van lasten

Zie boven.
Juiste hulp hijs- hefgereedschappen niet aanwezig

Zie boven.
Juiste hulp hijs- hefgereedschappen
bestellen / voorzien.

JA

NEE

Verkeerde werkvolgorde

Montageplan niet bekend

Doorspreken van gevolgde werkwijze

JA

NEE

Hijsogen breken af / niet sterk genoeg

Zie boven;

Controle voor uitvoering

JA

NEE

Last valt van pallet

Pallet stuk / defect

Controle voor heffen

JA

NEE

Breken hijsgereedschap(pen)

Hijsgereedschappen defect; te licht

Controle voor inzet
hijsgereedschap(pen)

JA

NEE

Machine komt capaciteit te kort

Last te zwaar, machine te licht, mast
te kort, te ver
van werk opgesteld.

Afspraken maken tussen
leverancier, opdrachtgever
en verhuurbedrijf.

JA

NEE

Personen onder de last

Personen onder draaibereik van de
machine

Draaibereik van de machine
markeren

JA

NEE

Over ‘bewoonde’ gebouwen

Gebouwen ontruimen hijsen

Afspraken maken

JA

NEE

Op de openbare weg staan

Aanrijden / klem raken

Afdoende wegafzettingen
realiseren

JA

NEE

Elektrocutie

Het raken van hoogspanningsleiding

Afspraken maken met eigenaar
van de hoogspanningsleiding;
voorzieningen treffen!

JA

NEE

Twee kranen raken elkaar

Twee kranen aan het werk
onder elkaars draaibereik

Afspraken maken m.b.t.
het zwenkbereik

JA

NEE

Electrocutie / last instabiel

Door onweer gevaar voor
inslag en windbelasting
op de last

Stoppen met werken bij
(dreigend) onweer

JA

NEE

Vallen / uitstekende delen

Dragen van PBM’s

JA

NEE

Treffen van vallende delen
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Veiligheids- en gezondheidsplan verticaal transport (vervolg)
In te vullen door de opdrachtgever

Het verhuurbedrijf stelt ter beschikking

Ok?

Goed onderhouden machine

JA

NEE

Keuring machine overeenkomstig het Warenwetbesluit Machines

JA

NEE

Vereiste (hulp) hijs en/of hefgereedschappen

JA

NEE

Machinist met een certiﬁcaat van vakbekwaamheid

JA

NEE

Machinist met PBM:
» Veiligheidsschoenen
» Veiligheidshelm
» Handschoenen

JA

NEE

Brandblusser en EHBO-kist

JA

NEE

Toilet en schaftruimte

JA

NEE

Ervaren en deskundige aanpikker

JA

NEE

Mogelijkheid tot:
» Overleg met uitvoerder
» Overleg met hijsbegeleider

JA

NEE

De opdrachtgever stelt ter beschikking

Ok?

GECONTROLEERD OP ARBORISICO’S, MIDDELEN VERSTREKT DOOR
VERHUURBEDRIJF EN MIDDELEN DOOR OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever:
Project:
Datum:
Uitvoerder:
Handtekening:
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HIJSPLAN

Uitgangsbasis in het hijsplan
Artikel 7.18a, lid 8 en 9 van het Arbobesluit geeft weer dat alle handelingen voor hef- en hijsactiviteiten
correct gepland en onder adequaat toezicht uitgevoerd moeten worden om de veiligheid van de werknemers
te garanderen. Een hijsplan is een verzameling van gegevens waarin alle voorwaarden staan om een opdracht /
aanvraag uit te kunnen voeren. De (branche) RI&E vormt de uitgangsbasis voor het hijsplan.

Werkbon of opdrachtbon
Wanneer de opdracht eenvoudig en repeterend in uitvoering is, wordt de machinist geïnstrueerd door middel van
een werk- of opdracht bon. Op een werk- of opdrachtbon staan de gegevens voor de machinist om een hijsactiviteit te kunnen uitvoeren. Hier kunnen de volgende gegevens op staan:
» Begin- en eindtijden.
» Debiteur / contactpersoon.
» Werkadres en/of routebeschrijving.
» Aard van werkzaamheden.
» Vlucht en gewicht van de te hijsen last.
» Capaciteit kraan.
» Gebruik hulpmiddelen.
De branche RI&E van het kraanverhuurbedrijf is dekkend voor de hijsactiviteit.

Opstelplan
Een opstelplan is een tekening waarop te zien is hoe de kraan moet worden opgesteld om de hef- of hijsactiviteit
te kunnen uitvoeren. Een opstelplan bestaat alleen uit een bovenaanzicht. Dit kan een autocad tekening zijn, maar
ook een schets volstaat.
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Een opstelplan kan uit het volgende zijn opgebouwd:
» Een bovenaanzicht met de omgeving en de kraan met de last.
» Draaicirkel ballast in bovenaanzicht incl. bemating.
» Type benaming kraan aangeven.
» Stempelbasis bematen.
» Stempelschotten bematen.
» Referentiematen bovenaanzicht om de opstelplaats van de kraan te bepalen.
» Radius van de vlucht.
» Noordpijl in het bovenaanzicht.
» Objecten die mogelijk in de weg staan aangeven en bematen.
» Gebouw aangeven (indien aanwezig).

OPMERKINGEN / NOTES
»

Vul alle vakken in de rechterhoek in, schrijf in het onderwerp op de tweede regel het gewicht van de last in ton.
Revisiebalk, zorg ervoor dat de eventuele revisieletter correspondeert met de revisieletter in de revisiebalk.
» Aanduiding capaciteit van de kraan voor het hijsen van de last of kraantabel.
»

Hijstekening
Een hijstekening kan bestaan uit een of meerdere tekeningen (autocad) en bestaat minimaal uit een boven- en
een zijaanzicht. Op een hijstekening staat de gehele hijsoperatie gesitueerd om te kunnen bepalen hoe de hef- en
hijsactiviteiten moet worden uitgevoerd.
Hierop kunnen de volgende gegevens te zien zijn:
OPMERKINGEN / NOTES
» Een bovenaanzicht met de omgeving en de kraan met de last.
» Draaicirkel ballast in bovenaanzicht incl. bemating.
» Vul alle vakken in de
» Type benaming kraan aangeven.
rechterhoek in, schrijf in het
» Noordpijl in het bovenaanzicht.
onderwerp op de tweede regel
» Objecten die mogelijk in de weg staan aangeven en bematen.
het gewicht van de last in ton.
» Stempelbasis bematen.
» Revisiebalk, zorg ervoor dat
» Stempelschotten bematen.
de eventuele revisieletter
» Referentiemaat bovenaanzicht om de opstelplaats van de kraan te bepalen.
correspondeert met de
» Radius van de vlucht.
revisieletter in de revisiebalk.
» Een zijaanzicht met de omgeving en de kraan met de last.
» Aanduiding capaciteit van de
» Vrijloopmast in het zijaanzicht aangeven.
kraan voor het hijsen van de
» Afstand hijsblok tot schijf (minimale hijsafslag).
last of kraantabel.
» Aantal inscheringen vermelden.
» Afstand kop van de mast tot grond.
» Referentiemaat zijaanzicht om de opstelplaats van de kraan te bepalen.
» Stroppenplan.
» Binnenhoek van de stroppen aangeven in graden in verband met de spanning in de stroppen.
» Mastlengte bematen.
» Ballast bematen, vanaf de onderkant en van de bovenkant van de ballast, beide vanaf de grond.
» Hoek hoofdmast bij gebruik beweegbare jib, indien van toepassing.
» Ballast / jib - trailer, geef in een bovenaanzicht aan waar de ballast / jib - trailer moet staan.
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Taak Risico Analyse
Het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) is een middel om de extra risico’s op het speciﬁeke werk te
onderkennen. Waar de branche RI&E van het standaard werk afwijkt moet dit aangevuld worden met een Taak
Risico Analyse (TRA).

VGM-plan
In het kader van de Europese en Nationale wetgeving bestaat de verplichting dat bij tijdelijke en mobiele bouwplaatsen de uitvoerende partij voor aanvang van de werkzaamheden een veiligheid, gezondheid en milieuplan
(VGM-plan) moet opstellen (volgens 89/391/EEG en arbobesluit art. 2.23 e.v.). In dit VGM-plan moeten alle voorkomende risico’s geïnventariseerd zijn en vastgelegd worden. Tevens wordt de organisatie van de werkzaamheden
vastgelegd in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op basis hiervan worden de werkzaamheden
uitgevoerd. De ingehuurde partij moet zich hieraan conformeren.
Om te voldoen aan de Europese en de nationale wetgeving dient de opdrachtgever duidelijkheid te scheppen
omtrent de nodige maatregelen ter bescherming van veiligheid, gezondheid en milieu van werknemers in alle
stappen van het bouwproces. De opdrachtgever dient bij het ontwerp al maatregelen te nemen en vast te leggen
in een VGM-plan. Alle door de opdrachtgever ingehuurde partijen met de daarbij behorende werkzaamheden
dienen te worden opgenomen in het VGM-plan. Degene die de regie vormt over het werk dient hiervoor zorg
te dragen. Ingehuurde partijen die op basis van regie werkzaamheden uitvoeren dienen de instructies van de
opdrachtgever te volgen.
De ingehuurde partij is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deskundig personeel en materieel welke
voldoet aan de wettelijke eisen. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient overleg plaats te vinden omtrent de
onder leiding van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
Een VGM-plan kan uit de volgende onderdelen bestaan:
Introductie.
» Beleidsverklaring.
» Organisatie.
» Werk organisatie.
» Directie.
» Project verantwoordelijke (Verantwoordelijk Persoon [VP]).
» VGM coördinator.
» Hijsteam (seingever, aanpikker en machinist).
» Uitvoerende.
» Medewerkers.
» Communicatie.
» Overleg met opdrachtgever.
» Toolboxmeetings.
» Audits en werkplekinspecties.
» KAM-audits.
» Inspecties.
»
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»

»
»
»
»

»
»

Voorlichting & training.
» Algemeen.
» LMRA.
» Speciﬁeke project instructies.
(Bijna) incidenten en onveilige handelingen.
Milieu.
Werkvergunningen.
Keuring materieel.
» Algemeen.
» PBM’s.
Instructies (volg het veiligheidshandboek VVT).
Bijlagen.
» Taak Risico Analyse.
» Opstelplan of hijsplan.
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IDENTIFICATIE
EN VERIFICATIE
PERSOONSGEGEVENS

Regels omtrent legitimeren en/of identificeren
Vaak is het genoeg als men het identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart, laat zien. Dit wordt
ook wel ‘legitimeren’ of ‘identiﬁceren’ genoemd. Organisaties kunnen na het tonen eventueel noteren om welk
identiteitsbewijs het gaat en het nummer hiervan. In enkele gevallen zijn organisaties wettelijk verplicht om bepaalde
persoonsgegevens van iemands identiteitsbewijs over te nemen. Een organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie of scan maken van iemands identiteitsbewijs. Dit geldt onder meer als het in de wet staat.

Hierna wordt alleen ingegaan op wat er mag met het identiteitsbewijs bij werk, waarbij als voorbeeld de bouwplaats wordt gebruikt en er alleen sprake is van ingeleende werknemers en zzp-ers / freelancers.

Identiteitsbewijs bij werk
Wat er mag met het identiteitsbewijs bij werk, hangt af van de situatie. Komt men als leverancier of bezoeker op
de bouwplaats of gaat men er werken?

Leverancier of bezoeker
Voor toegangscontroles en/of bezoekersregistratie kan het noodzakelijk zijn dat de beveiliger bij de ingang van de
bouwplaats een beperkt aantal gegevens vastlegt. Zoals welk identiteitsbewijs men heeft laten zien (bijvoorbeeld
het paspoort of identiteitskaart) en het nummer hiervan.
Komt men als leverancier? Dan kan de beveiliger ook de naam noteren van het bedrijf waarvoor men werkt en het
kenteken van het voertuig, zoals een mobiele kraan of vrachtwagen.
De beveiliger mag geen kopie of scan maken van het identiteitsbewijs als men als leverancier of bezoeker op de
bouwplaats komt.
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Ingeleende werknemers en zzp-ers / freelancers
Komt men op een bouwplaats werken, dan mag de organisatie gegevens overnemen van het identiteitsbewijs en
soms een kopie / scan maken. Wat er precies mag, hangt ervan af of men op de bouwplaats komt werken als:
1. Ingeleende werknemer:

Daartoe moet de inlener of aannemer het originele identiteitsbewijs controleren (zonder het te kopiëren of in te
scannen). Ook moet de inlener of aannemer een aantal persoonsgegevens van het identiteitsbewijs overnemen,
waaronder het burgerservicenummer (BSN). Dit is de inlener of aannemer verplicht op grond van artikel 34.8.2
van de Leidraad invordering 2008. (In het kader van de ketenaansprakelijkheid.)
De inlener of aannemer voert de controle uit en neemt de gegevens over op het moment dat men de (aanneem)
overeenkomst gaat uitvoeren. De inlener of aannemer mag geen kopie of scan van het identiteitsbewijs maken.
Ook mag de uitlener (werkgever) geen kopie of scan van de werknemer geven aan de inlener of aannemer.
De volgende gegevens mogen worden vastgelegd door de inlener of aannemer:
» Naam, adres en woonplaatsgegevens.
» Geboortedatum.
» Burgerservicenummer (BSN).
» Nationaliteit.
» Soort identiﬁcatiebewijs, nummer en geldigheidsduur.
De werkgever is verplicht om zijn werknemers te informeren over welke persoonsgegevens aan wie en
waarom zijn verstrekt.
2. Ingeleende werknemer van buiten de EER:

Bij een ingeleende werknemer, die niet de nationaliteit heeft
van een van de landen van de Europese Economische Regio
(EER), krijgt de inlener of aannemer van de werkgever (de
uitlener) een kopie of scan van het identiteitsbewijs van deze
ingeleende werknemer. De uitlener is dit verplicht op grond
van artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen.
De inlener of aannemer dient vervolgens de volgende
stappen uit te voeren:
» Vaststellen van de identiteit van de ingeleende werknemer
aan de hand van zijn originele identiteitsbewijs.
» Vergelijken van het identiteitsbewijs met de kopie / scan die
van de uitlener is ontvangen.
» Opnemen van de kopie of scan van het identiteitsbewijs in
de administratie.
» Bewaren van de kopie / scan voor ten minste
5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin
de (aanneem) overeenkomst van de ingeleende
werknemer is beëindigd.

TOELICHTING OP OVEREENKOMST IN PLAATS VAN VAR
Tot 1 mei 2016 moest een zzp-er of freelancer een kopie of scan van het identiteitsbewijs afstaan aan de opdrachtgever
als er gebruikt gemaakt werd van een
Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Door de
invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is dat nu niet
meer verplicht. De opdrachtgever mag
daarom geen kopie of scan van het identiteitsbewijs vragen. Ook mogen opdrachtgevers niet in een overeenkomst als
voorwaarde stellen dat een kopie / scan
verplicht is. Werken zzp-ers en opdrachtgevers volgens zo’n modelovereenkomst,
dan weet de opdrachtgever zeker dat hij
geen loonhefﬁngen hoeft in te houden.

3. Zzp-er of freelancer:

Bij een zzp-er of freelancer bestaat er geen wettelijke verplichting voor het geven van een kopie van het
identiteitsbewijs. Omdat een zzp-er of freelancer geen personeel in dienst heeft en geen loonhefﬁngen hoeft af
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te dragen, loopt de opdrachtgever geen aansprakelijkheidsrisico. De opdrachtgever hoeft daarom geen kopie te
hebben van het identiteitsbewijs of gegevens hiervan over te nemen voor de Belastingdienst.

Controleren van identiteitsbewijs
Het vragen om legitimatie heeft alleen zin wanneer de medewerker de echtheid en geldigheid van het identiteitsdocument controleert. Wanneer een medewerker zonder deugdelijke controle een vals of vervalst document
als ‘bewijs’ accepteert, neemt het risico op identiteitsfraude en andere vormen van criminaliteit juist toe. Een
deugdelijke controle kan alleen plaatsvinden aan de hand van een origineel document, niet een kopie; daarop zijn
beschadigingen of vervalsingen vaak niet meer te zien.

Meer informatie
De gegeven informatie is afkomstig van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG).
Om organisaties te helpen (blijvend) aan de AVG te voldoen, heeft de AP de volgende hulpmiddelen:

AVG-regelhulp
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de interactieve tool ‘AVG-regelhulp’ ontwikkeld. Als u de vragen uit
de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om aan de
AVG te (blijven) voldoen. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).

Checklist: houd grip op persoonsgegevens
Privacybescherming is een continu proces. De AP-checklist ‘houd grip op persoonsgegevens’ helpt u om te
controleren of uw organisatie nog steeds aan een aantal belangrijke onderdelen van de AVG voldoet.

AVG-guidelines
De AP publiceert samen met de andere Europese
privacytoezichthouders guidelines die bepaalde
onderwerpen uit de AVG verduidelijken.
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De vooruitgang ervaren.

Mobiele kranen van Liebherr
Zeer hoog hijsvermogen in alle klassen
Lange telescoopgiek met variabele werkuitrusting
Grote mobiliteit en korte opstellingsprocedures
Omvangrijk comfort met geïntregreerde veiligheidsuitrusting
Wereldwijde service van Liebherr

www.myliebherr.com

Liebherr-Nederland B.V.
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Tel.: +31 33 4500 200
E-mail: info.lne@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com
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ALGEMENE
INFORMATIE
TCVT

Coördinerend platform voor certificatie in de verticaal
transportbranche
De Stichting Toezicht Certiﬁcatie Verticaal Transport (TCVT) is een initiatief van het bedrijfsleven ‘verticaal transport’ in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Stichting TCVT treedt op
als coördinerend platform voor certiﬁcatie in de verticaal transportbranche.

De Stichting faciliteert het Centraal College van Deskundigen Verticaal Transport (CCvD-VT) en beheert alle
certiﬁcatieschema’s in het kader van ‘verticaal transport’. Voor de inrichting en het onderhoud van de certiﬁcatieschema’s zijn werkkamers samengesteld. Deze werkkamers hebben een uitvoerende en adviserende functie naar
het CCvD-VT.
TCVT-certiﬁcaten worden verleend door certiﬁcatie-instellingen (CBI’s) die hiervoor door de Minister zijn aangewezen. Het uitvoeren van de wettelijke verplichte registratie van machinisten wordt gedaan door TCVT RA. TCVT RA
staat voor TCVT Register Administratie.
De certiﬁcatie-/registratie-instelling, met een aanwijzingsbeschikking, heeft een publieke taak en openbaar gezag
toebedeeld gekregen voor die werkzaamheden die speciﬁek te maken hebben met de afgifte van verplicht gestelde
certiﬁcaten/registraten. De instelling heeft uitsluitend voor die werkzaamheden de status van Zelfstandig Bestuurs
Orgaan (ZBO-status) hetgeen inhoudt dat de instelling moet voldoen aan onder meer de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), de Archiefwet, de Wet nationale ombudsman (Wno) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

MEER INFORMATIE
www.tcvt.nl
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085 0492 469
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CONTROLE,
INSPECTIE EN
KEURING

Controle
Het nazien of de staat waarin het gereedschap of machine verkeert, geschikt is voor
gebruik.
In algemene zin wordt hiermee bedoeld
een visuele (uitwendige) controle door
de gebruiker voor aanvang van de
werkzaamheden.

Inspectie
Het periodiek onderzoeken van gereedschappen en machines. Inspectie dient te
worden uitgevoerd door een deskundig(e)
persoon, rechtspersoon of instelling. De
bevindingen van de inspectie dienen door de
inspecteur schriftelijk te worden vastgelegd.

Keuring
Het periodiek onderzoeken en eventueel
(her-)beproeven van gereedschappen of
machines. De keuring moet worden uitgevoerd door een (gecertiﬁceerd(e)) persoon,
rechtspersoon of instelling. De bevindingen
van de keuring dienen schriftelijk te worden
vastgelegd. De VVT adviseert de keuring uit
te laten voeren door een keurmeester die in
het bezit is van een TCVT certiﬁcaat.
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Controle, inspectie en keuring van hijs- en hefgereedschappen
Voor gebruik dient het betreffende hijs- en hefgereedschap gecontroleerd te worden op geschiktheid (voor het
beoogde doel). Deze controle moet worden uitgevoerd door een deskundige. In het algemeen is de machinist
deskundig genoeg om deze controle uit te kunnen voeren.
De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient ervoor zorg te dragen dat het hijs- of hefgereedschap tijdens
gebruik periodiek, maar minimaal jaarlijks, door een deskundige geïnspecteerd wordt.
De werkgever is verplicht de risico’s vast te stellen van en tijdens het gebruik van hijs- en hefgereedschappen. Om
deze risico’s te minimaliseren kan de frequentie van periodieke inspectie en beproeving worden aangepast. Een
rapportage hiervan dient beschikbaar te zijn. Soms schrijft de fabrikant voor welke periodieke inspecties / beproevingen plaats dienen te vinden. Indien een beproeving wordt vereist dient dit te geschieden door een instelling die
hiertoe deskundigheid heeft.
Alternatieve systemen van beproevingen, bijvoorbeeld scheuronderzoek, metingen tussen referentiepunten en
dergelijk uitgevoerd door een deskundige, behoren tot de mogelijkheden. De werkgever kiest hiervoor een deskundige. Om zeker te stellen dat een gekwaliﬁceerde deskundige wordt ingeschakeld, kan men gebruik maken van
een erkende instelling / rechtspersoon. Voor de kraanverhuurbedrijven (met aanverwante activiteiten) heeft de VVT
een richtlijn geschreven hoe de hijsgereedschappen tijdens het gebruik periodiek geïnspecteerd kunnen worden:
‘Beoordeling hijsgereedschappen in de gebruiksfase’, 3e versie: juli 2011.

Werken met meerdere kranen aan één last
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Arbeidsomstandighedenbesluit
De keuring van machines en hijs- en hefgereedschappen staat omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Onder keuring wordt volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit verstaan
(artikel 7.4A Keuringen):
1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
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het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig
functioneren.
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.
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.
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.
Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden
desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.
Dit artikel is niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen waarop het Besluit veiligheid attractie- en
speeltoestellen van toepassing is.
Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is.
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9. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op:
a. Warenwetbesluit machines hoofdstuk 4, artikel 6d.
b. Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hef gereedschappen aan boord van schepen waarop artikel 7.29 van

toepassing is.
c. Liften waarop het Liftenbesluit I, dan wel het Besluit liften van toepassing is.
d. Stoom- en damptoestellen waarop het Stoombesluit van toepassing is.
10. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op drukapparatuur, samenstellen en duiksystemen waarop

artikel 12b van het Besluit drukapparatuur van toepassing is.
11. Het derde lid is niet van toepassing op:
a. Hijs- en hef gereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing is.
b. Containers waarop het Besluit containers van toepassing is.

Uit dit artikel blijkt dat elke machine afhankelijk van de gebruiksomstandigheden gekeurd moet worden door een
deskundige. In het algemeen wordt een minimuminterval van één jaar gehanteerd.

Artikel 7.20. Hijs- en hefgereedschap
1. Hijs- en hefgereedschap wordt gekozen op grond van te hanteren lasten, de aanslagpunten, de haakvoorzie-

2.
3.
4.
5.
6.

7.

ning en de weersomstandigheden, daarbij rekening houdend met de wijze van aanslaan van de last en het te
gebruiken hijs- of hefwerktuig.
Hijs- en hefgereedschap, anders dan touwwerk of staalkabels, is voorzien van een goed leesbare aanduiding
die de werklast vermeldt.
Samengesteld hijs- en hefgereedschap is duidelijk gemarkeerd om de gebruiker in staat te stellen de kenmerken ervan te kennen.
Hijs- en hefgereedschap wordt, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder belast dan de werklast
noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat.
Hijs- en hefgereedschap wordt zodanig opgeslagen dat het niet kan worden beschadigd of aangetast.
Hijs- en hefgereedschap wordt ten minste eenmaal per jaar door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling op zijn goede staat onderzocht waarbij het zo nodig wordt beproefd. Deze persoon of
instelling beschikt over de daarvoor benodigde uitrusting.
Bewijsstukken van de onderzoeken en beproevingen, bedoeld in het zesde lid, zijn op de arbeidsplaats
aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Inspectie en keuring hijs- en hefgereedschappen
Uit dit artikel blijkt dat elk stuk hijsgereedschap afhankelijk van de gebruiksomstandigheden geïnspecteerd of
gekeurd moet worden door een deskundige. In dit artikel wordt expliciet een minimum termijn genoemd van een
jaar. De VVT adviseert voor inspectie de richtlijn Beoordeling hijsgereedschappen in de gebruiksfase te volgen en
voor keuring het vrijwillige schema van de TCVT te volgen: W1-01 met bijlage A. De keuringsfrequenties zijn in dit
schema opgenomen (voor het schema W1-01 zie de website www.tcvt.nl).

TCVT keuring hijs- en hefgereedschappen
De Vereniging Verticaal Transport adviseert voor keuring hijs- en hefgereedschappen gebruik te maken van het
TCVT schema W1-01 met bijlage A. Dit schema bevat keuringseisen van hijs- en hefgereedschappen welke uitgevoerd kan worden door een TCVT keurmeester. Men mag zich TCVT keurmeester hijs- en hefgereedschappen
noemen indien men het theoretisch en praktisch examen heeft gehaald volgens het TCVT schema W1-02.
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Warenwetregeling en -besluit machines
De keuring van hijskranen staat omschreven in het Warenwetbesluit machines en in Warenwetregeling machines.

Hierna volgen de relevante teksten van het Warenwetbesluit machines en de Warenwetregeling machines, met de
daarbij behorende toelichting.

Warenwetbesluit machines
Artikel 6d luidt:
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 NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie 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.
4. De certiﬁcaathouder verstrekt de deskundige, Onze Minister of, indien Onze Minister een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie heeft aangewezen, deze instelling, desgevraagd kosteloos alle informatie die nodig is
voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens dit artikel.

Artikel 6e luidt:
1. De deskundige, bedoeld in artikel 6d, derde lid, eerste zin, Onze Minister of, indien Onze Minister een NL-

conformiteitsbeoordelingsinstantie heeft aangewezen, deze instelling, geeft op verzoek een certiﬁcaat van
goedkeuring af wanneer hij respectievelijk zij heeft vastgesteld dat de hijskraan, bedoeld in artikel 6d, voldoet
aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de indiening van het verzoek,
bedoeld in het eerste lid, en de afhandeling van het verzoek.
3. De kosten van het afgeven van een certiﬁcaat van goedkeuring zijn voor rekening van de verzoeker tot afgifte
van het certiﬁcaat.

Artikel 6ea luidt:
1. De afgifte van een certiﬁcaat van goedkeuring, als bedoeld in artikel 6e, wordt geweigerd indien de verzoeker

niet heeft voldaan aan de bij of krachtens dit besluit met betrekking tot het certiﬁcaat gestelde eisen.
2. Een certiﬁcaat van goedkeuring kan worden geschorst, ten nadele van de certiﬁcaathouder worden gewijzigd

of ingetrokken:
a. Op grond van feiten of omstandigheden waarvan de deskundige, bedoeld in artikel 6d, derde lid, eerste zin, Onze

Minister of, indien Onze Minister een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie heeft aangewezen, deze instelling, bij
het afgeven van het certiﬁcaat redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan hij respectievelijk zij
het certiﬁcaat niet of alleen met voorschriften, bedoeld in artikel 7a, vierde lid, van de wet, zou hebben gegeven;
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b. Op grond van door de certiﬁcaathouder verstrekte onjuiste inlichtingen over feiten en omstandigheden, mits

de onjuistheid daarvan aan de houder bekend was of kon zijn;
c. Indien de certiﬁcaathouder niet meer voldoet aan de bij of krachtens dit besluit met betrekking tot het certiﬁ-

caat gestelde eisen of zijn wettelijke verplichtingen niet meer naar behoren nakomt; of
d. Indien de certiﬁcaathouder met zijn werkzaamheden, voor zover die door het certiﬁcaat worden gereguleerd,

of door de wijze waarop hij die werkzaamheden verricht, ernstig gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken voor
personen.

Artikel 6f luidt:
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 2a luidt:
1. Als categorie mobiele kranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden aangewe-

zen: hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden alsmede een torenvormige hijskranen voor haakbedrijf op
rupsen of banden met een bedrijfslastmoment van ten minste 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, tweede 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.

Aangewezen instellingen:
Door de overheid zijn de volgende bedrijven als certiﬁcatie-instelling voor (mobiele) hijskranen aangewezen:
» Aboma, te Ede.
» HHC / DRS Inspecties BV., te Noord- Scharwoude.
» SGS Technische Inspecties B.V., te Spijkenisse.
» TÜV Nederland QA B.V., te Best.
De vier genoemde instanties maken gebruik van de certiﬁcatieschema’s zoals op de volgende pagina en op de
website van de Stichting TCVT (www.tcvt.nl) vermeld staan.
Via bovengenoemde website kunnen de certiﬁcatieschema’s gedownload worden.
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Keuring hijs- en
hefmiddelen

Heffen

Hijsen

Zie A

< 2 ton
capaciteit

Hijsen/heffen
van personen
(hoogwerker)

Hef- en hijsgereedschap

Zie A

Zie C

> 2 ton
capaciteit
kraanboek

Zie A

< 10 tm

> = 10 tm

Zie A
Laden/lossen
eigen lading

Hijsen

Zie A

Zie B

A)
Keuring door deskundige afhankelijk van het gebruik (aanbevolen minimaal één keer per jaar).

B) KEURING VOLGENS
»

e

1 jaar na ingebruikname: door deskundige,
2e jaar na ingebruikname: door aangewezen instelling,
» 3e jaar na ingebruikname: door deskundige,
» 4e jaar na ingebruikname: door aangewezen instelling,
» 5e jaar na ingebruikname: door deskundige.
»

C) AANBEVELING
De VVT adviseert voor inspectie de
richtlijn Beoordeling hijsgereedschappen in de gebruiksfase te volgen en voor
keuring het vrijwillige schema van de
TCVT te volgen: W1-01 met bijlage A.

Keuring hijs- en hefmiddelen
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CERTIFICATEN
VAN VAKBEKWAAMHEID

Registreren van de vakbekwaamheid van machinisten van
mobiele en torenkranen
De verplichting tot het certiﬁceren (registreren) van de vakbekwaamheid van machinisten van mobiele en
torenkranen berust sinds 1 november 1999 op de Arbowet 1998, in casu op artikel 7.32 van het Arbobesluit
en de artikelen 7.6. en 7.7. van de Arboregeling. Deze regeling is alleen van toepassing voor werkzaamheden
op de bouwplaats.

TCVT RA: overgang van persoonscertificatie naar persoonsregistratie
TCVT RA staat voor TCVT Register Administratie. TCVT RA is naast de TCVT opgericht om de registratie van
TCVT-machinisten per 1 januari 2020 te realiseren. Per die datum vervangt het ministerie van SZW het systeem
van wettelijk verplichte persoonscertiﬁcering door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze
van het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid middels registratie min of meer gelijk aan certiﬁcatie. De
belangrijkste wijziging is dat een CBI (DNVGL) het certiﬁcaat na 1 januari 2020 niet meer zal verstrekken, maar
TCVT RA een registraat verstrekt namens de minister en machinisten registreert.

NB
De niet wettelijk verplichte TCVT-certiﬁcaten, zoals bijvoorbeeld voor de machinist KROL, de hijsbegeleider
en de keurmeester hijsmiddelen blijven als TCVT-certiﬁcaten verstrekt worden door een CBI (i.c. DNVGL).
Hiervoor verandert er dus niets.

Bouwplaats
Een bouwplaats is elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand
worden gebracht, waarvan een niet uitputtende lijst is opgenomen in bijlage I bij de richtlijn, bedoeld in artikel
2.23, onder a; (Artikel 1.1. lid 2 van het Arbobesluit).
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Vakbekwaamheid
Conform artikel 7.6. van de Arboregeling zijn certiﬁcaten van vakbekwaamheid verplicht gesteld voor de volgende
categorieën:
» Machinist mobiele kraan.
» Machinist torenkraan.
» Machinist mobiele funderingsmachine.
» Autolaadkraan met hijsfunctie (uitgezonderd autolaadkranen die uitsluitend zijn ingericht of worden gebruikt voor
laden en lossen van de laadbak van het voertuig of een samenstel van voertuigen).
» Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie.
» Machinist mobiele torenkraan.
» Machinist verreiker met hijsfunctie.
Het vereiste vakbekwaamheidsproﬁel van de machinist is door de stichting TCVT (Toezicht Certiﬁcatie Verticaal
Transport) vastgesteld en zowel voor het theorie- als voor het praktijkgedeelte uitgewerkt in eindtermen.
Vervolgens zijn daar de toets termen van afgeleid. De examens worden afgenomen door een exameninstituut onder supervisie van een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen
certiﬁcatie-instelling (CI). Maatstaf is dat de kandidaat aantoont te kunnen voldoen aan de opgestelde eind- en
toetstermen tijdens het examen, waarbij opleider en opleidduur niet zijn vastgelegd. De geldigheidsduur van het
Registraat van Vakbekwaamheid is vijf (5) jaar. Herregistratie kan geschieden door TCVT RA, indien is vastgesteld
dat is voldaan aan de volgende condities:
1. Scholing:

Twee (2) scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een trainer die door de TCVT RA erkend is (dit houdt in
dat voor het volgen van deze bijscholing een opleidingsinstituut benaderd kan worden, maar dat het verplicht
is dat deze bijscholingsmodules gegeven worden door een erkende trainer), en één scholingsdag (2 dagdelen)
wordt gevolgd in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en de tweede scholingsdag wordt gevolgd
na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en in de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. dit schema opgenomen, en de gevolgde scholing wordt aangetekend op de DSP-pas door
de erkende trainer (deze is daarvoor geautoriseerd).
2. Praktijkervaring:

In de periode van vijf (5) jaar dat het registraat geldig is, moet de registraathouder tenminste acht kwartalen
hebben gewerkt in de functie die op het registraat is vermeld, en van deze acht kwartalen moeten tenminste
twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar, en de praktijkervaring kan worden
aangetoond door aantekening van de praktijkervaring van de registraathouder op de DSP-pas. Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever op waarheid worden bijgeschreven door een
geautoriseerd persoon (werkgever). Door TCVT RA geautoriseerde personen kunnen inloggen op de besloten
site en controleren welke praktijkervaring en opleidingen een machinist verticaaltransport bezit. Ook de
bijscholingsmodules en/of praktijkuren van alle geregistreerde machinisten kunnen worden bijgeschreven door
de geautoriseerde personen.
Indien de houder niet kan aantonen over voldoende praktijkervaring te beschikken in de laatste vijf jaar, dan kan
hij via een theorietoets aantonen nog steeds voldoende vakbekwaam te zijn. Een theorietoets wordt afgenomen
conform de eisen zoals vastgelegd in dit schema.
Meer informatie over herregistratie, o.a. indien een machinist in het bezit is van meerdere registraten, het registraat verlopen of gestolen is of de mogelijkheid voor het gelijktrekken van de verloop-datum of dispensatie voor
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VUT / Pre-pensioen of combi-machinisten heeft TCVT een z.g. TSJ opgesteld met het nummer 23. Dit document
TSJ23 is via de website www.tcvt.nl te downloaden.
Voor meer informatie over bijscholing is door de TCVT een zogenaamd TSJ opgesteld met nummer 30. Dit document
TSJ30 is via de website www.tcvt.nl te downloaden.

Hijsbegeleider
Via de TCVT is een vrijwillig certiﬁcatieschema opgesteld voor hijsbegeleider (synoniem aanpikker, rigger). Via
dit schema is het mogelijk om de opleiding van hijsbegeleider te borgen. De hijsbegeleider ontvangt na positieve
afsluiting van het examen een persoonscertiﬁcaat welke 5 jaar geldig blijft. Om voor hercertiﬁcatie in aanmerking
te komen dient de ervaring aangetekend te worden in het TCVT- Praktijkregister.
Door middel van dit certiﬁcatieschema wordt de deskundigheid van de hijsbegeleider onder de kraanhaak
geborgd. Hiermee is de zwakste schakel in het verticale transport verwijderd. Opleiding is mogelijk bij meerdere
opleidingsinstituten. Examinering is voorbehouden aan de examenbureaus die ook de examens voor machinisten
afnemen. Certiﬁcatie-instellingen geven vervolgens het certiﬁcaat uit.

Opleiding Meewerkend voorman
De opleiding Meewerkend voorman wordt gegeven door de SEVT (zie ook hoofdstuk VVT en Opleiden). De opleiding meewerkend voorman is geschikt voor:
» Machinisten die in de praktijk daadwerkelijk de functie meewerkend voorman bekleden.
» Machinisten die in een aantal gevallen, bijvoorbeeld indien er meerdere kranen van het bedrijf op één werk
staan, de leiding op zich kunnen nemen en ter plaatse contact met de opdrachtgever kunnen onderhouden.
» Machinisten of planners die incidenteel worden ingezet om een werk op te nemen en voor te bereiden.

Opleiding Uitvoerder Verticale & Horizontale Transportprojecten (UVHTP)
De opleiding UVHTP wordt gegeven door de SEVT (zie ook hoofdstuk VVT en Opleiden). De opleiding UVHTP is
geschikt voor medewerkers die vanuit hun rol als meewerkend voorman willen doorgroeien naar de functie van
uitvoerder.
Het accent van de opleiding ligt dan ook sterk op leidinggevende aspecten, vergroten van technische inzichten en
projectvoorbereiding en projectmanagement.
De uitvoerder is o.a. in staat om:
» Projecten voor te bereiden.
» Als projectleider te functioneren.
» De coördinatierol te vervullen bij projecten.
» Hijstekeningen op te stellen.
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PERSOONSCERTIFICATIE:
VERPLICHT
OF NIET?

Verwarring en verkeerde voorlichting persoonscertificaten
Kijken we naar voorlichting over het wel of niet verplicht zijn van persoonscertiﬁcaten / registraat van bediening van
machines, dan bestaat er heel wat verwarring en verkeerde voorlichting.

Er zijn voor het bedienen van bouwmachines twee functies waarvoor er wettelijk verplichte TCVT certiﬁcaten /
TCVT RA registraten van vakbekwaamheid bestaan; dat is voor
» De kraanmachinist met hijsfunctie.
» De machinist funderingsmachine.
Voor bediening van heftrucks en hoogwerkers bijvoorbeeld, is het hebben van een certiﬁcaat niet verplicht. De
Arboregelgeving zegt dat je deskundig moet zijn en dit moet kunnen aantonen. Een opleiding waarbij een certiﬁcaat wordt behaald helpt bij de aantoonbaarheid van deskundigheid. Er moet echter ook op worden gelet dat de
opleiding past bij de uit te voeren werkzaamheden, of beter gezegd bij het wegnemen of beheersbaar maken van
risico’s die kunnen optreden bij het gebruik van de machine in het bedrijf. Dat is ﬁjn zult u zeggen, maar wat moet
ik dan doen?
Er moet minimaal een instructie plaatsvinden op het kunnen bedienen van de machine conform gebruiksaanwijzing. Verder moet de persoon in staat zijn om de werkzaamheden die met de machine worden uitgevoerd te
kunnen uitvoeren, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit kan bijvoorbeeld door onder toezicht de machinist in spé
diverse relevante handelingen te laten verrichten. U dient dit te registreren i.v.m. de aantoonbaarheid van de deskundigheid. U kunt dit zelf, of u kunt dit uitbesteden, bijvoorbeeld via een opleider. Bij het kiezen van een opleiding
die leidt tot een certiﬁcaat, moet u de inhoud van cursus vergelijken met de bij u optredende risico’s en de daarbij
behorende beheersmaatregelen. Zo kunt u een passende opleiding uitkiezen. Met deze aanpak zijn de medewerker en de werkgever het beste voorbereid en is de geleverde inspanning een optimale investering in veilig werken,
waarbij tevens aan de Arbowettelijke regels wordt voldaan. Zowel werkgever als werknemer, want deskundigheid
is een gedeelde verantwoordelijkheid!
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Daarnaast zijn er opdrachtgevers die dit voor u in kaart hebben gebracht. Deze eisen een bepaald certiﬁcaat van
vakbekwaamheid voor het mogen uitvoeren van werkzaamheden op hun terrein. Een voorbeeld hiervan is de SSVV
Opleidingengids. Einde aan de verwarring!

TIJDEN
VERANDEREN.
EN JIJ?
STL werkt voor mensen die werken in de sector transport
en logistiek. Om te zorgen voor voldoende instroom en
duurzame inzetbaarheid kunnen werkgevers bij ons
terecht voor begeleiding en advies over personeel en
organisatie. En leerling-werknemers helpen we graag
bij een mooie loopbaan in de sector.
Ontdek meer op www.stlwerkt.nl
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BEDIENING
HIJS- EN HEFWERKTUIGEN

Eisen bediening van arbeidsmiddelen op de bouwplaats
De bediening van machines is geregeld in de Arbowet en het Arbobesluit. In artikel 8 van de Arbowet is het
onderwerp voorlichting en onderricht omschreven. Aan de bediening van arbeidsmiddelen op de bouwplaats
worden in het Arbobesluit, artikel 7.32, extra eisen gesteld. Onder een bouwplaats verstaat de wetgever (Arbobesluit artikel 1.1 lid 2a): elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot
stand worden gebracht.

Nationale wetgeving persoons certificatie
Hierna volgt het Arbobesluit Artikel 7.32 en Arboregeling artikel 7.6 lid 1.

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.
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Arboregeling
Arboregeling artikel 7.6 lid 1
Categorieën torenkranen, mobiele kranen en mobiele hei-installaties.
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
maximum-bedrijfslastmoment 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.
Samengevat kunnen de volgende schema’s worden gevolgd.

Opleiding hijs- en
hefmiddelen

Opleiding hijsgereedschappen

Opleiding hijs- en
hefwerktuigen

Gerichte opleiding aangegeven door werkgever
Werkzaam binnen
de bouw

Werkzaamheden buiten
de bouw
Gerichte opleiding aangegeven door werkgever

Hijskraan >=10 tm

Hijskraan <10 tm

Geen hijskraan

P

G

G

Algemeen schema opleiding hijs- en hefmiddelen

G)

P)

Gerichte opleiding aangegeven door werkgever

TCVT RA registraat
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Mobiele kraan
Mobiele torenkraan
Torenkraan

Schema mobiele kraan, mobiele torenkraan en torenkraan

Autolaadkraan

Laden en lossen
van eigen lading

Hijsen

Lastmoment
< 10 tm

G

G

Lastmoment
> = 10 tm

Bouwplaats

Geen Bouwplaats

P

G

Schema autolaadkraan

156

G)

P)

Gerichte opleiding aangegeven door werkgever

TCVT RA registraat
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Schema heftruck / verreiker

Schema grondverzetmachine

G)

P)

Gerichte opleiding aangegeven door werkgever

TCVT RA registraat
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VVT
OPLEIDINGSKOLOM

De VVT heeft een opleidingskolom voor het verticaal
transport opgesteld
Het bestuur heeft besloten dat voor alle functie gerelateerde opleidingen die in deze kolom staan genoemd,
inhoud moet worden gegeven aan een passende opleiding waarin speciﬁeke en actuele branchekennis moet
worden aangeboden. De VVT zal dit stimuleren en hieraan bijdragen al dan niet in samenwerking met verantwoordelijke beheerstichtingen en gerenommeerde opleidingsinstituten.

De opleidingskolom van de VVT bestaat uit de primaire opleidingskolom voor de basisfuncties in de sector en de
opleidingen ten behoeve van aanverwante functies in de sector.

Opleidingskolom primaire functies
»

Hijsbegeleider / aanpikker / rigger
Machinist
» Meewerkend Voorman
» Uitvoerder hijswerken / projectleider verticale en horizontale transportoperaties
» Manager
»

Opleidingen aanverwante functies in de sector
»

Inspecteur hijsgereedschap / kranen
Keurmeester hijsgereedschap
» Planner / Werkvoorbereider
» Verantwoordelijke persoon / Person in Charge
»
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CURSUSAANBOD
SEIZOEN 2020-2021

Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen
1 Opleiding Uitvoerder Verticale & Horizontale Transportprojecten (UVHTP)
2 Opleiding Meewerkend Voorman
3 Cursus Introductie Verticale & Horizontale Transportprojecten (IVHTP)
4 Cursus Digitaal tekenen voor Verticaal Transport (AutoCAD)
5 Cursus Wetgeving voor Leidinggevenden / Person in Charge
g
6 Cursus Preventiemedewerker
CERTIFICAAT
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VVT EN
OPLEIDEN

Zonder vakmanschap geen veilig verticaal transport
Veilig werken is mensenwerk en dat vereist de juiste competenties voor het werk dat moet worden uitgevoerd,
passend bij de rol en taken van het hijsteam en de complexiteit van het werk. De VVT maakt daarom werk van
opleiden.

Zo streeft zij naar opleidingen op MBO niveau, zoals machinist op niveau 3. Hiervoor worden zogenaamde
beroepscompetentieproﬁelen opgesteld die vervolgens worden opgenomen en verwerkt in een kwaliﬁcatiedossier
t.b.v. het mbo. Op deze wijze is het mogelijk voor een ROC om te kiezen een dergelijke opleiding te gaan aanbieden. Omdat de vraag naar deze opleidingen beperkt is, zijn er ook een beperkt aantal ROC’s die deze opleiding
aanbieden. De zorg van de VVT is aansluiting van de opleiding op de praktijk in het bedrijfsleven en het behoud
van deze opleidingen voor de toekomst.
In het kader van de Arbowet heeft de werkgever de plicht om te zorgen voor permanente educatie van medewerkers. De VVT ziet het als haar taak om de verticaal transportsector gericht te ondersteunen bij het kunnen
uitvoeren van deze wettelijke verplichting middels aanbod van cursorisch onderwijs. Voorbeelden van cursorisch
onderwijs zijn de opleiding tot TCVT machinist mobiele kraan en TCVT hijsbegeleider.

In samenwerking met de SEVT
Voor opleidingen waar behoefte aan bestaat in de sector maar die niet of onvoldoende door commerciële opleiders
worden aangeboden, dan wel om te voorzien in speciﬁeke behoefte van leden van de VVT, heeft de sector een
eigen opleidingsinstituut opgericht: de SEVT (Stichting Educatie Verticaal Transportbranche). Er vindt veelvuldig
afstemming plaats tussen de VVT en SEVT om ervoor te zorgen dat het opleidingsaanbod goed aansluit op de
opleidingsbehoefte vanuit de branche. Leden en geassocieerde bedrijven van de VVT krijgen korting op opleidingen van de SEVT. Leden de volle korting, geassocieerde bedrijven de helft daarvan.
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Het opleidingsaanbod van de SEVT, langlopende opleidingstrajecten:
1. Opleiding Uitvoerder Verticale en Horizontale Transportprojecten (UVHTP).
2. Opleiding Meewerkend Voorman.
Korte cursussen van de SEVT:
1. Cursus Introductie Verticale & Horizontale Transportprojecten (IVHTP).
2. Cursus Digitaal tekenen voor Verticaal Transport (AutoCAD).
3. Cursus Wetgeving voor Leidinggevenden / Person in Charge (PiC).
4. Cursus Preventiemedewerker.

Voor de opleidingen UVHTP en Meewerkend voorman geldt dat het mogelijk is om SOOB subsidie te verkrijgen.
Raadpleeg hiervoor www.soobsubsidiepunt.nl.

Opleidingen TCVT • Bijscholing TCVT • Nascholing CCV Code 95 • SOG opleidingen
Projectbegeleiding en advisering voor Hijswerken en transporten
Rijopleidingen • Exceptioneel transport opleidingen

Bladel - Zwijndrecht - Rotterdam - Venlo - Susteren
Amsterdam - Wijchen - Arendonk (BE)
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AUTOLAADKRANEN

Verschil tussen laden / lossen en hijsen nader uitgelegd
Autolaadkranen worden gebruikt voor het uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de inzet van autolaadkranen ingericht voor laden en lossen en autolaadkranen welke voor
hijswerkzaamheden ingezet worden. Ook is er onduidelijkheid over het verschil tussen laden / lossen en hijsen.
Er zijn echter ook een groot aantal situaties waarbij het in de praktijk niet eenvoudig vast te stellen is of er sprake
is van laden en lossen of van hijswerkzaamheden. Nadere uitleg is dus zeker gewenst.

Doelstelling
Uitleg geven aan het wettelijk vereiste keuringsregime van de autolaadkraan en de eisen die zowel de wet- en
regelgeving als de industrie stellen aan de bedieners van een autolaadkraan. Een en ander op basis van en verwijzend naar de vigerende wet- en regelgeving. In dit document worden begrippen toegepast welke achteraan in dit
document omschreven worden.

Autolaadkranen
Een autolaadkraan kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden. De toepassing is onder te verdelen in
2 hoofdcategorieën:
1. Autolaadkranen geschikt voor het laden / lossen van het eigen voertuig.
2. Autolaadkranen met hijsfunctie geschikt voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden.
Een fabrikant van autolaadkranen moet voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en kan voor het ontwerpen
van een machine gebruik maken van een Europese norm. De huidige geharmoniseerde norm voor autolaadkranen is
de EN12999-2011 Hijskranen- Laadkranen en voldoet aan de nu geldende Machinerichtlijn. (De EN12999-2011is de
vervanger van de EN12999-2002.) Deze geharmoniseerde norm gaat in op de diverse aspecten die van belang zijn
voor de veiligheid van auto-laadkranen, zoals bijvoorbeeld sterkte, stabiliteit, veiligheidsinrichtingen, bediening enz..
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In de gebruiksaanwijzing en op het CE-certiﬁcaat (dit is de CE conformiteitsverklaring van de fabrikant) van de
machine staat beschreven aan welke ontwerpnorm deze voldoet.
De EN12999 maakt geen onderscheid tussen autolaadkranen die zijn ingericht als hijskraan of voor laden en
lossen van het eigen voertuig. In Nederland zijn voor autolaadkranen welke ingezet worden voor hijswerkzaamheden een aantal aanvullende eisen opgesteld door de TCVT (stichting Toezicht Certiﬁcatie Verticaal Transport)
als aanvulling op de ontwerpnorm EN12999-2011. Het merendeel van deze aanvullende eisen komt voort uit de
ontwerpnorm voor hijskranen (EN13000). De TCVT schaart de autolaadkraan met hijsfunctie onder de categorie
mobiele kranen.
Een voorbeeld hiervan is dat er een akoestisch signaal hoorbaar dient te zijn bij het in werking treden van de
lastmoment begrenzing.

Keuring van de autolaadkraan
Het Warenbesluit Machines schrijft voor dat elke kraan moet zijn voorzien van een kraanboek (artikel 6f lid1) indien
de maximale bedrijfslast 2 ton of meer is (artikel 6d lid 1). Het kraanboek moet altijd in de nabijheid van de kraan
aanwezig zijn.
Op basis van het Warenwetbesluit Machines artikel 6d, moet elke autolaadkraan met een bedrijfslast die gelijk is
aan of hoger dan 2 ton, tenminste eenmaal per 12 maanden worden gekeurd door een deskundige.
Op basis van de Warenwetregeling Machines artikel 2a, moet elke op een voertuig bevestigde autolaadkraan, die
uitsluitend bestemd is of wordt gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig of samenstel
van voertuigen, ten minste eenmaal per 12 maanden worden gekeurd door een deskundige.

Autolaadkraan

Bedrijfslast ≥ 2 ton
(kraanboek)

Bedrijfslast
< 2 ton

Ander gebruik

Keuring door
een deskundige
tenminste 1x per 12
maanden of vaker,
afhankelijk van het
gebruik

Gebruik als hijskraan
bedrijfslastmoment
≥ 10tm
Keuring volgens TCVT
certiﬁcatieschema
W3-01

Figuur 1: Schematische weergave keuring

VT GIDS 2021

AUTOL A ADKR ANEN

163

Indien een autolaadkraan, met een bedrijfslast van 2 ton of meer en met een bedrijfslastmoment van 10 tm of
meer, voor hijswerkzaamheden wordt ingezet, dient deze volgens de zogenaamde 2-2-2 regeling gekeurd te
worden. Hiervoor geldt het wettelijk vastgestelde schema W3-01 van de TCVT. Op basis van het Warenwetbesluit
Machines artikel 6d, dient deze wettelijke TCVT keuring ten hoogste 24 maanden na ingebruikname en vervolgens
elke 24 maanden te worden uitgevoerd door een aangewezen instantie, de tussenliggende keuringen mogen door
een deskundige worden uitgevoerd.
De wetgever heeft voorgeschreven dat de resultaten van de uitgevoerde keuring op adequate wijze moet worden
opgenomen in het kraanboek (artikel 6f lid 1 van Warenwetbesluit Machines). Dit zijn de datum van de keuring, de
keuringsomvang, het resultaat van de keuring (goed- of afkeur) en de eventuele tekortkomingen bij afkeur.

Opleiding en vakbekwaamheid van de bedienaar
De basis voor opleiden en verplichte certiﬁcatie is vastgelegd in de Arbowet. De vereiste deskundigheid van de
bedienaar wordt bepaald door onder andere het gebruik en de capaciteit van de autolaadkraan.
De bedienaar moet deskundig genoeg zijn om de autolaadkraan te mogen bedienen. Deze deskundigheid komt
voort uit het gebruik van de autolaadkraan volgens de gebruiksaanwijzing. Deskundigheid komt ook voort uit de
risico´s die zijn geconstateerd middels een RI&E (bedrijfsgericht) of een speciﬁeke RI&E voor het uit te voeren
werk, vaak aangeduid als een taakrisicoanalyse (TRA). Dit is de basis om de bedienaar op te leiden c.q. te instrueren. Dit kan maatwerk zijn.
Indien de autolaadkraan ook ingezet wordt voor hijswerkzaamheden binnen de bouw (Arbobesluit artikel 1.1 lid 2a
en Arbobesluit artikel 7.31), dan dient volgens Arbobesluit artikel 7.32 en Arboregeling paragraaf 7.3, artikel 7.6,
de machinist tenminste in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertiﬁcaat van vakbekwaamheid machinist autolaadkraan met hijsfunctie (TCVT W4-04 schema voor registratie machinist Autolaadkraan met hijsfunctie 2019).
Hiervoor bestaan er opleidingen en opleiders in de markt.

Opleiding Hijs- en
hefwerktuigen

Werkzaamheden
buiten de bouw

Werkzaamheden
binnen de bouw

Hijskraan ≥ 10tm

Hijskraan < 10tm

Geen hijskraan

TCVT RA
registraat

Gerichte opleiding
Aangegeven door
werkgever

Gerichte opleiding
Aangegeven door
werkgever

Gerichte opleiding
Aangegeven door
werkgever

Figuur 2: Schematische weergave opleiding
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Voorbeelden ter verduidelijking
Ter verduidelijking van het bovenstaande een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden en de antwoorden zijn een
interpretatie van de wet op basis van de verzamelde kennis in dit stuk.
»

Plaatsen van eigen lading, waarbij de lading over een obstakel (zoals een tuinhek, auto, muur,
huis, etc.) moet worden getild.
Er is duidelijk geen sprake van direct naast het voertuig laden of lossen. In deze context moet het over het
obstakel heen tillen worden gezien als hijsen en niet als lossen. Het betreft hier zonder meer hijsen met een
autolaadkraan.

»

Plaatsen van eigen lading, waarbij direct over al eerder geloste lading moet worden getild.
Er is duidelijk sprake van direct naast het voertuig laden of lossen. Dit is laden / lossen.

»

Het plaatsen van lading vanaf de vrachtwagen op een verdiepingsvloer.
Er is duidelijk geen sprake van ‘direct naast het voertuig laden of lossen’. Als gevolg hiervan is er sprake van
hijsen met een autolaadkraan.

»

Autolaadkraan gemonteerd op een trekker legt lantaarnpalen vanaf de aangekoppelde trailer naast
de trailer.
Er is sprake van het plaatsen van de eigen lading direct naast het samenstel van voertuigen. Dit is laden / lossen.

»

Autolaadkraan gemonteerd op een trekker legt lantaarnpalen vanaf een afgekoppelde trailer (of
een trailer van een ander voertuig) naast de trailer.
Er is geen sprake van het plaatsen van de eigen lading van het samenstel van voertuigen. Dit is hijsen met een
autolaadkraan.

»

Autolaadkraan plaatst lantaarnpalen naast de auto direct vanaf de wagen rechtop in de grond.
De lantaarnpalen worden in verticale positie gebracht en in de aanwezige gaten gehesen. Dit is hijsen met een
autolaadkraan.

»

Met een autolaadkraan materieel, zoals een afsluiter, veiligheid, pomp, elektromotor, trappen,
bordessen etc., uit een gebouw halen (of terugplaatsen) en op het voertuig leggen voor transport.
De autolaadkraan wordt niet gebruikt voor het laden en lossen. Dit is hijsen met een autolaadkraan.
Vanuit het oogpunt van de wet blijft dit laden / lossen. Weliswaar wordt een hijskraan gebruikt maar de activiteit
is bepalend. De TCVT keuring is verplicht (machine met hijsfunctie), TCVT certiﬁcaat van vakbekwaamheid is
niet van toepassing voor deze activiteit.

»

Een autolaadkraan met hijsfunctie heeft een werklast van 1,9 ton en een lastmoment hoger dan
10 tm. Moet deze machine voorzien zijn van een TCVT keuring en moet de bedienaar voor hijsen
een TCVT persoons-certiﬁcaat hebben?
De TCVT keuring volgens W3-01 is niet van toepassing; de werklast valt onder de 2 ton. Een TCVT persoonscertiﬁcaat voor hijswerkzaamheden in de bouw is wel verplicht (vanaf 10 tm of meer).
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»

»

Een autolaadkraan van 100 tm wordt uitsluitend ingezet
voor laden en lossen. Hoe zit het met de TCVT keuring
en het TCVT persoonscertiﬁcaat?
Voor deze autolaadkraan is een jaarlijkse keuring door een deskundige verplicht (geen TCVT keuring). Voor het laden en lossen
op de bouwplaats is geen persoonscertiﬁcaat van toepassing.
Een autolaadkraan van 100 tm wordt incidenteel ingezet
voor hijsen. Hoe zit het met de TCVT keuring en het
TCVT persoonscertiﬁcaat?
Voor deze autolaadkraan is een TCVT keuring verplicht. Alleen
voor hijsen op de bouwplaats is een TCVT persoonscertiﬁcaat
verplicht.

Verwijzing
»
»
»
»
»
»

Richtlijn Machines 2006/42/EG.
Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG.
Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling en Beleidsregels.
Warenwetbesluit en -regeling machines.
Van toepassing zijnde NEN-EN normen.
Website TCVT: www.tcvt.nl.

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.

Wetsteksten met betrekking tot keuring en persoonscertificatie
Wetsteksten m.b.t. persoonscertiﬁcatie
Arboregeling Artikel 7.6. Categorieën torenkranen, mobiele kranen en mobiele hei-installaties
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 b, bedient:
a. Torenkraan: torenvormige hijskraan waarvan het maximum bedrijfslastmoment 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
maximum bedrijfslastmoment 10 tonmeter of meer bedraagt, met uitzondering van:
1e 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.
2e Een grondverzetmachine die ontgravingen maakt en direct daarop aansluitend leidingwerk in die ontgravingen
legt of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden ondersteuningsschotten plaatst.

Wetsteksten m.b.t. keuring hijskranen:
Warenwetregeling Machines artikel 2a
1. Als categorie mobiele kranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden aangewe-

zen: 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.
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Begrippenlijst autolaadkranen
»

Voor opleidingen: 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 (bron
Arboregeling artikel 7.6).

»

Voor keuring: Op een voertuig bevestigde laadkranen die uitsluitend bestemd zijn of worden gebruikt voor het
laden en lossen van de laadbak van het voertuig (bron Warenwetregeling Machines artikel 6d).

Voor norm zie NEN-EN 12999:
Aangedreven kraan bestaande uit een kolom, welke draait rond een voetstuk, en een mast systeem welke is
bevestigd aan de bovenste zijde van de kolom. De kraan is gewoonlijk is bevestigd op een vrachtauto (inclusief
oplegger) en is ontworpen voor laden en lossen van het voertuig en voor andere doeleinden zoals omschreven in
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Een kraan zoals gedeﬁnieerd als boven, geïnstalleerd op een ander soort voertuig of op een statische fundatie
wordt beschouwd als een autolaadkraan.
»

Bedrijfslastmoment: Bij een machine met een draaikrans: De horizontale afstand tussen de verticale projectie
van de hartlijn van de hijshaak (c.q. grijper, magneet of iets dergelijks) en het hart van de draaikrans vermenigvuldigd met de werklast van de machine (bron TCVT).

»

Bedrijfslast / werklast: Onder de werklast van een werktuig wordt de maximaal toelaatbare nuttige last verstaan,
die met de machine mag worden gehesen (of geheven). Dat wil zeggen dat de werklast de maximaal toelaatbare massa van de nuttige last is inclusief de eventuele hijs- en hefgereedschappen. De werklast moet worden
aangeduid in de eenheid kilogram (kg) of ton (t). Ook wordt, in plaats van werklast, wel de term ‘bedrijfslast’
gehanteerd (bron AI-17).

»

Hijsen: Het verticaal en horizontaal verplaatsen van vrijhangende lasten (bron AI-17).

»

Hijskraan: Hijswerktuig dat is ingericht en bestemd voor het verplaatsen van vrijhangende lasten door middel
van mechanische aandrijving (bron Warenwetbesluit Machines artikel 1).

Laden / lossen (volgens interpretatie TCVT):
Het direct naast het voertuig of een samenstel van voertuigen laden of lossen van de eigen lading van het voertuig.

Voorbeelden TCVT van hijsen met een ALK:
»

Het plaatsen van de eigen lading op een opstelplaats waarbij over obstakels moet worden getild.
Het plaatsen van de lading vanaf de auto op een verdiepingsvloer.
» Het plaatsen van de lading direct in het werk. Een lantaarnpaal naast de auto leggen is lossen, de lantaarnpaal
naast de auto direct in de grond zetten is hijsen.
»
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Voorwaarde gebruik heftrucks voor heffen van goederen
Heftrucks worden in hoofdzaak gebruikt voor het heffen van goederen. Door de toepassing van vorken bevestigd
aan het vorkenbord is het mogelijk om goederen te heffen. Een voorwaarde hiervoor is dat er ruimte beschikbaar
moet zijn om de vorken onder de goederen te plaatsen. Een pallet is hiervoor speciﬁek gemaakt.

Naast het heffen van goederen kunnen hulpstukken aan de heftruck gemonteerd worden. In deze publicatie wordt
hier nader op ingegaan.

Doelstelling
Uitleg geven aan de eisen met betrekking tot het gebruik
van heftrucks. Een en ander op basis van en verwijzend
naar de vigerende wet- en regelgeving.

Heftrucks
Een fabrikant van heftrucks moet voldoen aan de
Machinerichtlijn (2006/42/EG) en kan voor het ontwerpen
van een machine gebruik maken van een Europese norm.
De huidige geharmoniseerde norm voor heftrucks is de
NEN-EN-ISO 3691-1 Industrial trucks Safety requirements
and veriﬁcation en deze voldoet aan de nu geldende
Machinerichtlijn. Deze geharmoniseerde norm gaat in op
de diverse aspecten die van belang zijn voor de veiligheid van heftrucks, zoals bijvoorbeeld sterkte, stabiliteit,
veiligheidsinrichtingen, bediening enz.
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In de gebruiksaanwijzing en op het
CE-verklaring van overeenstemming
(dit is de CE conformiteitsverklaring
van de fabrikant) van de machine
staat beschreven aan welke ontwerpnorm deze voldoet.

LET OP
De NEN-EN-ISO 3691-1 heeft geen betrekking op heftrucks met
een variabele reikwijdte (bijvoorbeeld reachtrucks en verreikers).
Hiervoor zijn andere normen van toepassing.

Gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing van de fabrikant dient gevolgd te worden. Ook de mogelijk aan te koppelen hulpstukken
dienen in de gebruiksaanwijzing omschreven te zijn. De gebruiksaanwijzing van het gekoppelde hulpstuk dient ook
te worden opgevolgd.
Hulpstukken die de functie van de heftruck wijzigen dienen te zijn opgenomen in de gebruiksaanwijzing van de
heftruck. Indien dit niet is omschreven is koppeling van dit hulpstuk niet toegestaan.

Toepassing heftrucks
Een heftruck kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Deze toepassingen kunnen zijn:
1. Gebruik van vorken.
2. Gebruik van vorken met hulpstuk.
3. Gebruik hulpstuk bevestigd aan het vorkenbord.
4. Hijsvoorzieningen aan heftruck.
Aanduiding bedrijfslast

Ad 1. Gebruik heftruck met vorken
De vorken en de heftruck dienen op elkaar te zijn afgestemd. De aanduiding van de bedrijfslast dient op de machine te zijn aangebracht.
Zie schema aanduiding bedrijfslast.
Het toepassen van verlengde vorken en/of langere vorken op het
vorkenbord is alleen toegestaan indien deze zijn omschreven in de
gebruiksaanwijzing van de heftruck. Aanpassing van het lastdiagram
is noodzakelijk.

Ad 2. Gebruik hulpstukken op de vorken
Speciale hulpstukken kunnen worden aangemaakt
waarin de vorken kunnen worden geschoven.
Voorbeelden hiervan zijn kantelbakken, kubels,
etc.

Ad 3. Gebruik hulpstukken bevestigd
aan het vorkenbord
Na verwijdering van de vorken kunnen andere
middelen worden aangebracht op het vorkenbord
om goederen te kunnen heffen. Voorbeelden
hiervan zijn vatenklemmen, doorn (voor rollen
tapijt) e.d.
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LET OP
Deze hulpstukken zijn alleen mogelijk indien de
fabrikant dit voorzien heeft in de gebruiksaanwijzing.

LET OP
Deze hulpstukken zijn alleen mogelijk indien de
fabrikant dit voorzien heeft in de gebruiksaanwijzing.
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Hijsarm heftruck

Ad 4. Hijsvoorzieningen aan de heftruck
Allereerst is van belang dat een onderscheid gemaakt wordt tussen heffen en hijsen.
»

Deﬁnitie heffen: Het verticaal en horizontaal verplaatsen van geleide lasten (bron AI-17).

»

Deﬁnitie hijsen: Het verticaal en horizontaal verplaatsen van vrijhangende lasten (bron AI-17).

Montage van een hijsvoorziening aan de heftruck wordt gezien als een functiewijziging van de machine. In plaats
van heffen van goederen vindt hijsen plaats (van vrijhangende lasten). Voorbeelden van hijsvoorzieningen zijn
hefmast bevestigd aan het vorkenbord, hulpgiek die over de vorken geschoven kunnen worden, haakbevestigingen
aan de vorken (hijsslof) e.d.
In de machinerichtlijn is een belastingsbegrenzer voor een heftruck uitgesloten (zie gids toepassing Machinerichtlijn 2006/42/EG paragraaf 355). Een hijskraan (vrijhangende last) is hiervan echter niet uitgesloten. Dus
is voor de toepassing hijsen een belastingsbegrenzer verplicht (Machinerichtlijn bijlage 1 paragraaf 4.2.2). De
fabrikant heeft derhalve de mogelijkheid om een heftruck onder voorwaarden, zoals omschreven in bijlage 1 van
de machinerichtlijn, als hijskraan uit te rusten. Een separate CE verklaring en bijbehorende gebruiksaanwijzing met
lasttabel dient te worden verstrekt.
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Gebruik van de heftruck
Risico kantelen
Door het ontbreken van een belastingsbegrenzing bestaat het risico van kantelen van de machine. Hiertoe stelt
men extra eisen aan de machine om te voorkomen dat de bedienaar bij het kantelen onder de machine kan
komen. Bij gesloten cabines dient de toegangsdeur tijdens transport gesloten te zijn. Bij open cabines dient een
veiligheidsgordel gedragen te worden (bron Machinerichtlijn bijlage 1 hoofdstuk 3.2.2 en richtlijn Gebruik arbeidsmiddelen 2009/104/EG bijlage 1 hoofdstuk 3.1.4 en 3.1.5). Deze Europese eisen zijn opgenomen in onze nationale
wetgeving (Warenwetbesluit Machines en Arbobesluit).

Risico meerijdende personen
Het is uitdrukkelijk verboden om personen mee te laten rijden als de fabrikant dit niet heeft voorzien.

Omgeving
De werkgever dient afspraken te maken omtrent het gebruik van de heftruck in zijn bedrijf. Mogelijke aandachtspunten zijn: bescherming vorken tijdens transport, stand vorken tijdens transport en stilstand, verkeersregels op
terrein, stabiele ondergrond, sterkte putten en deksels, verhogingen, stellingen, voetgangerspaden, openingen
(spiegels e.d.), stellingen, verlichting e.d.

Pallets
Pallets (hout, staal, kunststof e.d.) dienen geschikt te zijn voor het te bundelen materiaal. De lengte van de vorken
en de pallet dient op elkaar te zijn afgestemd. Stel beschadigde pallets direct buiten gebruik. Noot: een pallet kan
gezien worden als een arbeidsmiddel. Controle voor gebruik kan worden gezien als een periodieke toetsing.

Keuring van de heftruck
Op basis van het Arbobesluit artikel 7.4a, moet elke heftruck periodiek worden gekeurd door een deskundige (lid 3).
In lid 5 van het artikel is de deskundigheid vastgesteld: deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
Alle hulpstukken behorende bij de heftruck dienen bij de periodieke keuring te worden meegenomen. Hierbij dient
speciale aandacht besteed te worden aan de afstemming van de beschikbare hulpstukken.

Opleiding en certificatie van de bedienaar
De basis voor opleiden is vastgelegd in de Arbowet (artikel 8). De vereiste deskundigheid van de bedienaar wordt
bepaald door het gebruik van de heftruck.
De bedienaar moet deskundig genoeg zijn om de heftruck te mogen bedienen. Deze deskundigheid komt voort uit het
gebruik van de heftruck volgens de gebruiksaanwijzing. Deskundigheid komt ook voort uit de risico´s die zijn geconstateerd middels een RI&E (bedrijfsgericht) of een speciﬁeke RI&E voor het uit te voeren werk, vaak aangeduid als
een taak- risicoanalyse (TRA). Dit is de basis om de bedienaar op te leiden c.q. te instrueren. Dit kan maatwerk zijn.
Een heftruck certiﬁcaat is een mogelijkheid
om de deskundigheid van de bedienaar aan te
kunnen tonen.

VT GIDS 2021

LET OP
Een heftruckcertiﬁcaat is geen garantie dat de persoon
voldoende opgeleid is! Maatwerk is een eis!
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Indien een heftruck is uitgerust als hijskraan, en een bedrijfslastmoment gelijk of groter dan 10 tonmeter, dan is in
de bouw een certiﬁcaat machinist mobiele kraan (TCVT) verplicht.

Verwijzing
»
»
»
»
»
»

Richtlijn Machines 2006/42/EG.
Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG.
Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling en Beleidsregels.
Warenwetbesluit en -regeling machines.
Van toepassing zijnde NEN-EN normen.
Website TCVT: www.tcvt.nl

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 tonmeter.
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Verhuur van
mobiele kranen,
rupskranen,
hoogwerkers,
verreikers
Demontage
technische installaties
Intern transport

Blansjaar
Klopperman 1, 2292 JE Wateringen • Telefoon (0174) 63 80 20 • www.blansjaarbv.nl
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BEDIENINGSKWALIFICATIES
HOOGWERKER

Bedieningskwalificaties
Lees voor het gebruik van een hoogwerker deze bedieningskwaliﬁcaties.

Ondergrond
»

Ondergrond vrij van putten, leidingen en kelders.
Ondergrond stabiel voor rijden / stempelen.
» Ondergrond stabiel en vlak voor rijden op hoogte.
»

Werken
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Juiste wijze in- en uitstappen in de bak.
Volgens gebruiksaanwijzing rijden.
Volgens gebruiksaanwijzing op hoogte rijden.
Let op klemgevaar bij heffen / zakken / zwenken.
Nooddaalinrichting kunnen (laten) bedienen (instructie persoon beneden).
Valbescherming juist gebruiken (altijd aanlijnen).
Maximale belasting bak niet overschrijden.
Maximaal aantal personen niet overschrijden.
Bak op hoogte niet verder belasten.
Niet hijsen aan de bak / mast.
Niet uitstappen op hoogte*.

* Tenzij dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden en er een aanvullende Taak-Risico-Analyse (TRA) is
opgesteld.
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Omgeving
»
»
»
»
»
»
»

Directe omgeving vrij van hoogspanningsleidingen.
Directe omgeving vrij van verkeer of gebruik afzettingen.
Weersomstandigheden toelaatbaar (wind, onweer).
Toezicht bij rijden op de openbare weg.
Afzettingen bij werken op de openbare weg.
Correct parkeren op de openbare weg.
Bij parkeren: sleutels eraf.

Overige bepalingen
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

Draag voorgeschreven PBM’s.
Voorzie communicatie naar beneden (nooddaalinrichting).
Werk veilig:
» Klim niet op de leuning van de bak.
» Gebruik geen ladders / opstapjes in de bak.
» Reik niet buiten de bak.
» Blijf aangelijnd.
Werk veilig (stralen, spuiten, branden, elektrische middelen e.d.).
Geen jeugdigen in de bak (minimaal 18 jaar).
Beveiligingen niet wijzigen / vastzetten!
Directe melding van schades / lekkages.
Horizontaal en/of verticaal transport van de hoogwerker.
Alleen met schriftelijke toestemming verhuurder.
Bediening alleen door geïnstrueerd persoon.

Algemeen
»
»
»
»
»
»
»
»

Lees gebruiksaanwijzing van de machine en volg deze op.
Hoogwerker altijd stabiel opstellen.
Controleer voor gebruik op schade.
Controleer alle bedieningsfuncties.
Nooit onbeheerd achterlaten (sleutel eraf) voorkom misbruik.
Dagelijks onderhoud volgens gebruiksaanwijzing (smeren e.d.).
Of: controleer brandstof, motorolie, hydraulische olie, koelvloeistof e.d..
Of: laad accu correct, onderhoud accu.

Deze bedieningskwaliﬁcatie is tevens te bestellen als sticker vanaf de webwinkel op de website;
www.verticaaltransport.nl.

VT GIDS 2021

BEDIENINGSK WALIFICATIES HOOGWERKER

175

EISEN AAN
HIJS - EN
HEFGEREEDSCHAPPEN

Verklaring van overeenstemming
Als regel dienen hijs- en hefgereedschappen bij aﬂevering te worden voorzien van een verklaring van overeenstemming (zogenaamde 2a-verklaring).

Elk hijs- en hefgereedschap dient identiﬁceerbaar te zijn. Deze identiﬁcatie dient een relatie te hebben met de
EG-verklaring van overeenstemming (2a).
Voorts dient op het hijs- of hefgereedschap vermeld te zijn:
Identiﬁcatie fabrikant.
» Identiﬁcatie van het materiaal.
» Identiﬁcatie van de werklast.
» CE-markering.
»

Voor hijs- of hef hulpstukken die componenten omvatten als kabels of touwwerk waarop het aanbrengen van een
merkteken materieel onmogelijk is, moeten de gegevens vermeld worden op een plaat of met andere stevig op het
hijs- of hefgereedschap bevestigde middelen.
Deze gegevens moeten leesbaar zijn en op een zodanige plaats zijn aangebracht dat er geen gevaar bestaat dat
zij door bewerkingen, slijtage enzovoort, verdwijnen of dat de sterkte van het hijs- of hefgereedschap erdoor wordt
aangetast.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar Arbo-informatieblad AI-17, een uitgave van de Sdu. De AI-17 kunt u
bestellen in de webwinkel op de website van de VVT, www.verticaaltransport.nl.

Gebruiksaanwijzing
Bij aﬂevering dient naast de 2a-verklaring een gebruiksaanwijzing aanwezig te zijn.
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De gebruiksaanwijzing dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
» De normale gebruiksvoorwaarden.
» Aanwijzingen voor gebruik, montage en onderhoud.
» De bruikbaarheidgrenzen.
Deze gebruiksaanwijzing dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Genoemde gebruiksaanwijzingen mogen
voor hijs- en hefgereedschappen in de vorm van een catalogus worden meegeleverd.

+31 (0)252 212345
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planning@hijskraanhuren.nl
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HET
AANSLAAN
VAN DE LAST

Hijsinstructies
De te hijsen last moet veilig gehesen kunnen worden. De fabrikant van de last moet rekening houden met de
wijze waarop de last gemonteerd moet worden. Immers, de fabrikant heeft volledige kennis van de constructie
(sterkte) van de last.

Machine(delen)
In het kader van de machinerichtlijn (2006/42/EG) bijlage 1 hoofdstuk 1.1.5 is omschreven dat de fabrikant
bevestigingsmiddelen moet voorzien en in bijlage 1 hoofdstuk 1.7.4 dat de fabrikant het installeren, monteren en
demonteren moet omschrijven in de gebruiksaanwijzing.

Bouwproducten
Montage van bouwproducten dient voorzien te zijn in het V&G plan op de bouw welke opgevolgd moet worden
door de uitvoerder op de bouwplaats (Arbobesluit artikel 2.27 en 2.37). Hijsinstructies van de fabrikant van het
bouwproduct zijn maatgevend. De uitvoerder dient ervoor te zorgen dat deze hijsinstructies voor het hijsen op de
werkplek bekend zijn.
Belangrijk is dat deze hijsinstructies tijdig bij de machinist terecht komen. Ook in de werkvoorbereiding (van de
opdrachtgever) moet hiermee rekening gehouden worden.

Last
Om de last veilig te kunnen hijsen is informatie over de te hijsen last noodzakelijk, informatie over de sterkte van
de last, wijze van aanslaan, aanbrengen uitvalbeveiligingen, zwaartepunten en massa’s. Informatie die de eigenaar
van de last moet verstrekken in de vorm van gebruiksaanwijzingen c.q. hijsinstructies.
Voor het aanslaan en hijsen van lasten moet goed passend hijs- en hefgereedschap worden gebruikt. Het hijs- en
hefgereedschap moet zowel aan (of om) de last als aan de kraanhaak op de juiste wijze worden aangeslagen,

178

HET A ANSL A AN VAN DE L AST

VT GIDS 2021

opdat onverhoeds vallen van de last of delen daarvan, zowel
tijdens het oppakken of neerzetten als tijdens de overige
hijsbewegingen niet kan plaatsvinden.
Bij het aanslaan van een last moet worden zorggedragen dat
het hijs- en hefgereedschap niet kan beschadigen door buiging
over scherpe kanten. Op hoekplaatsen waar beschadiging
dreigt moeten kantbeschermers worden toegepast.
Persklemmen van staalkabels mogen noch op buiging, noch op
openscheuren worden belast.
Indien de bevestigingsorganen van het hijs- en hefgereedschap
(ringen, lussen en dergelijke) door hun te kleine afmetingen
niet om de kraanhaak kunnen worden aangebracht, moet
tussen de kraanhaak en het hijs- of hefgereedschap een
voldoende sterke, lange en passende voorloop, voorzien van
een veiligheidshaak, worden aangebracht. Dit geldt ook indien
men wil voorkomen dat een onhandelbaar grote en zware
kraanhaak (met kraanhaak of mantelblok) zijdelings door
een wandopening of onderdeks in een schip moet worden
weggetrokken.

Persklemmen van staalkabelstroppen mogen
niet op openscheuren worden belast

Bij het aanslaan van een uit langwerpige voorwerpen samengestelde last (zoals buizen, pijpen, rails, rond- en bezaagd
hout) moeten maatregelen zijn getroffen die voorkomen dat
er delen uit de hijs schieten. Dit kan door middel van het
toepassen van een hijsbalk. De last moet zoveel mogelijk in
horizontale stand worden gehouden.
Bij het aanslaan van lasten moet het hijs- of hefgereedschap zodanig worden bevestigd dat de bevestigingsorganen
zoals eindschalmen, ringen, ogen en lussen of de stroppen,
tijdens het hijsen niet worden overbelast ten gevolge van
een verkeerde stand of een verkeerde ondersteuning. Indien
het bevestigingspunt te klein is om voldoende ruimte aan de
bevestigingsorganen of de stroppen te bieden, moeten deze
via één of meer voldoende grote en sterke sluitingen worden
verzameld en door middel hiervan aan de kraanhaak worden
bevestigd.
»

Indien de parten van het hijs- of hefgereedschap met elkaar
een hoek vormen, moet de buitenhoek zo klein mogelijk
worden gehouden. Dit omdat bij het groter worden van deze
buitenhoek de kracht in de parten toeneemt. De buitenhoek
mag nimmer groter zijn dan 60°. Als voorbeeld van het
toenemen van krachten, zie afbeelding: werklast 1000 N.
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OPMERKING
Het uit het verleden bekende begrip dat de binnenhoek bepalend was, is niet meer juist.

De Europese Normalisatie Commissie (CEN) heeft bepaald dat de buitenhoek bepalend is.
»

Buiten het gestelde onder het eerste punt, betreffende de grootte van de buitenhoek, mag de binnenhoek
nimmer groter zijn dan 120°.
» In geval van hijsen aan twee of meer oogbouten of oogmoeren mag de buitenhoek niet groter zijn dan 45°.
» Indien kettingen of hijsbanden gestropt worden aangeslagen dient de werklast te worden gereduceerd met
20%, dan wel de werklast te worden vermenigvuldigd met een belastingfactor van 0,8.
» Bij gebruik van ketting- en staalkabelsamenstellen is de totale werklast afhankelijk van onder andere:
a. De wijze van aanslaan.
b. Het aantal parten.
c. De buitenhoeken, de sterkte van het enkele part.
d. Symmetrische of asymmetrische verdeling van de last.
Bij het berekenen met een symmetrische verdeling van de last moet een viersprong hetzelfde worden gewaardeerd als een driesprong.
In geval van een asymmetrische verdeling van de last (de buitenhoeken zijn aanmerkelijk verschillend en vallen in
verschillende kolommen) moet een lagere werklastfactor worden toegepast.

A1

B1

A2.1 en 2.2

B2.4 en B2.2

A3.1 en 3.2

B3

Wijze van aanslaan

Direct

Gestropt

Direct

Gestropt

Direct

Gestropt

Buitenhoek B

-

-

Tot 45º Tot 60º Tot 45º Tot 60º Tot 45º Tot 60º Tot 60º

Tot 45º

Belastingsfactor

1

0,8

1,4

2

1,0

1,12

0,8

2,1

1,5

1,6

B4
Direct

Tabel a
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Bij het berekenen van de werklast volgens tabel a moet de werklastfactor worden vermenigvuldigd met de sterkte
van het enkele part.
»

Lasten die zodanig gebreken vertonen (bijvoorbeeld gescheurde bouwelementen, onvoldoende in beton ingestorte of anderszins ondeugdelijk bevestigde hijsogen, gescheurde cornerﬁttings van containers) dat bij hijsen
gevaar bestaat voor vallen door bezwijken van de gehele last of delen ervan, mogen niet worden aangeslagen
en gehesen.
» Bij het hijsen van lasten aan de daarop aanwezige hijsogen mogen de aan de hijsogen bevestigde parten van
het hijsgereedschap niet onder een hoek met het vlak door het hijsoog komen te staan, tenzij het hijsoog door
speciaal daartoe aangebrachte versterkingen alzijdig belast mag worden.
» Het aanslaan van lasten mag alleen geschieden door personen die hiermee vertrouwd zijn en ten minste
18 jaar zijn.

Tel. 085 - 8900189 • Planning@josblom.com

• Alkmaar • Amsterdam • Den Helder
• Heerhugowaard • Rotterdam
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LAATSTE
MINUUT
RISICOANALYSE
(LMRA)

Risico’s in de praktijk
Meestal vindt een ‘normale’ risicoanalyse geruime tijd vóór de aanvang van de werkzaamheden plaats, zodat de
risico’s tijdig geëlimineerd kunnen worden. Echter bij de start van de werkzaamheden kunnen de omstandigheden anders zijn dan ten tijde van de risicoanalyse. Denk maar aan gewijzigde weersomstandigheden, wegwerkzaamheden, een auto die een doorgang blokkeert, een keet die is neergezet, enz.

Doel
De bedoeling van de LMRA is dat, nét voordat men aan de slag gaat, nog een laatste keer beoordeeld wordt wat
er nog fout kan gaan, welke risico’s (gevaren) er nog zijn. Men dient na te denken over deze risico’s en actie te
ondernemen om deze risico’s weg te nemen of aanvaardbaar te maken.

Hoe
Meestal gebruikt men voor LMRA’s een checklist of vragenlijstje. Deze checklist moet men dan doorlopen op de
werkplek net voordat men aan de slag gaat. Op de volgende pagina staat een voorbeeld van zo’n checklist.
Deze checklist is als LMRA kaart te bestellen in de webwinkel op de website van de VVT, www.verticaaltransport.nl.

TIP!
LMRA kan je ook heel goed buiten het werk toepassen. Denk aan het verkeer en bij karweitjes in- en om het huis.
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LMRA Laatste Minuut Risico Analyse

1

2

Stop voor je begint.

4

3

Kijk om je heen: zijn er gevaren?

Denk goed na over de risico’s.

5

Beoordeel de risico’s.

6

Beheers de risico’s: neem
maatregelen.

Start je werk veilig!

Stel jezelf bij stap 2 en 3 de volgende vragen
1

Klopt mijn werk met mijn opdracht?

2

Zijn er gevaren in mijn werk en kan ik daarmee veilig omgaan?

3

Zijn de machines in orde en kan ik die goed en veilig gebruiken?

4

Is al het gereedschap en hulpmateriaal in orde en kan het goed en veilig gebruikt worden?

5

Ken ik de juiste en veilige werkmethode en kan ik die toepassen?

6

Leveren mijn werkomgeving en werkomstandigheden onvoorziene risico’s op?
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PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN
(PBM’S)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dienen altijd
in goede staat te verkeren
De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing van het betreffende middel op te volgen. Zorg voor correcte opslag en
houd de persoonlijke beschermingsmiddelen schoon!

Hoofdbescherming
Waar kans bestaat op vallende voorwerpen is het dragen van een helm verplicht. Dit kan bijvoorbeeld via borden
of door afspraken worden aangegeven. Binnen het bereik van een kraan moet iedereen een veiligheidshelm
dragen. De machinist is mede verantwoordelijk voor het dragen van een helm door derden onder kraanbereik.

Oogbescherming
Als ook maar het geringste gevaar voor de ogen bestaat, moet speciale oogbescherming (veiligheidsbril) worden
gedragen. De oogbescherming moet zijn afgestemd op het speciﬁeke gevaar.

Lasers
Bij gebruik van lasers dient de gebruiksaanwijzing van de laser opgevolgd te worden. Lasers dienen niet op ooghoogte opgesteld te worden. Maak hierover afspraken.

Gehoorbescherming
Lawaai is schadelijk voor het gehoor en concentratievermogen. Gehoorbescherming wordt aanbevolen bij
geluidsniveaus boven 80dB(A), omdat vanaf deze grens lawaaidoofheid kan optreden. Bij geluidsniveaus
boven de 85dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht.
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Er zijn twee soorten gehoorbescherming:
»
»

Bescherming op de oren: oorkappen draag je meestal wanneer de geluidshinder van korte duur is.
Bescherming in de oren: oordopjes, gehoorwatten of speciaal aangemeten otoplastieken zijn de beste oplossing bij regelmatig of continue geluidsbelasting op de werkplek. Het gehoor wordt goed beschermd, terwijl je
anderen normaal kan verstaan.

Voetbescherming
Voeten worden van twee kanten bedreigd. Van bovenaf leveren vallende voorwerpen gevaar op en van onderen
kunnen scherpe uitsteeksels, zoals spijkers, verwondingen veroorzaken. Draag tijdens het werk dan ook altijd veiligheidsschoenen type S3. Veiligheidsklompen zijn niet geschikt voor het bedienen van mobiele werktuigen. Deze
kunnen gemakkelijk uitschieten met als gevolg kans op verzwikking of kans op klem raken tussen bedieningspedalen. Gebruik bij voorkeur schoenen die ook ondersteuning geeft aan de enkels (geen instappers).

Handbescherming
De handen moeten beschermd worden tegen scherpe delen, koude of warmte, vuil of vloeistoffen. Bij het aanslaan
van de last zijn handschoenen dan ook altijd noodzakelijk. Overleg met de klant omtrent de mogelijke giftige of
agressieve stoffen! Neem de juiste maatregelen ter bescherming.

Valbescherming / bescherming tegen vallen
Er bestaan twee soorten beschermingen voor het werken op hoogte: valbescherming en bescherming tegen vallen.
Valbescherming beschermt de persoon bij het vallen. Een voorbeeld is de harnasgordel / shute met valdemper.
Voor het gebruik van valbeschermingsmiddelen dient het middel gecontroleerd te worden en dient de bijbehorende
gebruiksaanwijzing opgevolgd te worden. In het algemeen moet het bevestigingspunt zich boven de persoon bevinden.
Een bescherming tegen vallen voorkomt dat men kan vallen. Een voorbeeld van een bescherming tegen vallen
is de heupgordel. Deze gordel wordt toegepast om te voorkomen dat de betrokkenen zich kunnen ophouden op
plaatsen waarbij kans bestaat op vallen vanaf hoogte (beperking van bewegingsvrijheid).
Uit praktische overwegingen wordt er geen heupgordel meer toegepast. In het algemeen wordt een harnasgordel
en een kort stuk touw gebruikt. Let op: bij bescherming tegen vallen wordt alleen de bewegingsvrijheid van de
betrokkenen beperkt!
Het bevestigingspunt dient bij voorkeur zo laag mogelijk geplaatst te zijn.
In hoogwerkers en in een werkbak hangende aan een hijskraan is gebruik van een bescherming tegen vallen
noodzakelijk. Aanlijnen door middel van een korte lijn om te voorkomen dat de persoon uit de bak kan vallen is de
enige oplossing. Het gebruik van een valbescherming is niet realistisch daar bij een val uit de bak de stabiliteit van
de machine in gevaar kan komen.

Zichtbaarheid
Bij het werken op de openbare weg bestaat de verplichting om reﬂecterende kleding te dragen. In het algemeen
worden oranje reﬂecterende hesjes op de openbare weg gebruikt. Bij het werken op het spoor betekent oranje /
rood direct gevaar. Dit betekent dat alleen gele hesjes gebruikt mogen worden op het spoor.
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Werkkleding
Werkkleding is bedoeld om bescherming te geven tijdens het werk. De kleding dient te zijn afgestemd op de te
verwachtte risico’s die tijdens het werk ontstaan. Dit kan zijn: koude, vuil, vonken (slijpen), toxische stoffen, brand,
etc.. Ook vonkvorming door kleding kan een risico vormen voor de omgeving. Brandvertragende, zuurbestendige
en vonkvrije overals zijn dan ook in de petrochemie vaak een eis.

Samenvatting persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
»
»
»
»
»
»
»
»
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Veiligheidshelm.
Veiligheidsbril.
Gehoorbescherming.
Veiligheidsschoenen.
Handschoenen.
Reﬂecterende kleding.
Beveiliging tegen vallen / valbeveiliging.
Werkkleding.
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VEILIG
WERKEN BIJ
EEN TALUD

Vuistregels voor veilig werken bij een talud
De kraan mag niet te dicht bij een talud worden opgesteld. Een vuistregel hiervoor vindt u in de volgende ﬁguur.

BELANGRIJK
B moet minimaal gelijk of groter zijn dan A.

B

A

Vuistregels voor veilig werken bij een talud
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(H)ERKEND IS VEILIG HIJSEN
Kern van de VVT
Erkenningsregeling
» De Erkenningsregeling toetst in de prak-

tijk het voldoen aan alle vigerende wet- en
regelgeving voor het verticaaltransportbedrijf
en de verzamelde veiligheidscriteria uit het
Veiligheidshandboek van de VVT.

Waarde van de VVT Erkenningsregeling
» De deelnemer voldoet aan de criteria van de Erkenningsregeling en

neemt deel aan een continu proces van het doorvoeren van actuele
ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van veiligheid, milieu
en vakmanschap in zijn of haar organisatie.

Secretariaat
Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
T 0345 516 993
info@verticaaltransport.nl
VEILIG WERKEN BIJ EEN TALUD

WERKEN MET
STUURLIJNEN

Stuurlijnen worden bij hijswerkzaamheden gebruikt om de last tijdens het hijsen te kunnen hanteren en eventueel
te draaien langs obstakels. Een stuurlijn is bijvoorbeeld niet bedoeld voor:
» Last in bedwang houden.
» Last te kantelen.
» Last weg te trekken.
Dit in verband met het mogelijk kunnen optreden van te hoge trekkrachten met het risico op:
» Te zware lichamelijke belasting.
» Vallen.
» Gevaar op beklemming.

Wat zijn de aandachtspunten?
Op de website van de VVT (www.verticaaltransport.nl) bij het onderdeel ‘Handige informatie’ bij ‘Arbowet- en
regelgeving’ vindt u het volgende document: Werken met stuurlijnen: wat zijn de aandachtspunten.

Functie van de stuurlijn
De stuurlijn heeft als functie om de last in de juiste positie te draaien of te houden. Een stuurlijn is nooit bedoeld
om de last schuin weg te trekken! Hierdoor kan schuine reeptrek ontstaan.

Waarom een stuurlijn?
Het draaien kan plaatsvinden omdat de last in opgenomen positie kan verschillen met de last in geplaatste
positie. Tevens kan de wind een oorzaak zijn van het ongewild verdraaien van de last. Een draaiing van de last kan
ongewenst zijn. De last kan in extreme gevallen gaan tollen waardoor de last moeilijk (op hoogte) tot stilstand kan
worden gebracht. Een stuurlijn moet dit dan voorkomen.

Draaien in de haak
Een last kan door middel van een wartel in de haak draaien. Het is van belang dat de haak in het blok (of balgewicht)
kan draaien. Het taatslager in het blok (of balgewicht) moet in goede staat zijn (te voelen aan de onbelaste haak).
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Werkgebied moet vrij zijn
Het werkgebied waar de persoon die gaat begeleiden gaat lopen dient vrij te zijn van obstakels en op hoogte dient
een randbeveiliging aanwezig te zijn. Ook dient de machinist ten alle tijden zicht te hebben op de persoon die de
last begeleidt.
Mogelijke risico’s zijn:
» Struikelen.
» Haken stuurlijn aan obstakels.
» Onzichtbaar zijn voor machinist.

Het begeleiden dient veilig uitgevoerd te worden
De last moet achter de beweging van de last begeleid worden. Het vooruit of naast de last lopen geeft het risico
dat men onder of tegen de last komt. Dit betekent dus dat de persoon achter de last moet gaan staan, teneinde de
last ook altijd te kunnen volgen.
Mogelijke risico’s zijn:
» Onder de last komen.
» Door de last geraakt worden.

Lengte stuurlijn en hoogte last
De stuurlijn mag niet te kort en niet te lang zijn. De juiste lengte moet gekozen worden om de last op hoogte veilig
te begeleiden. Invloedsfactoren kunnen zijn de hoogte van de gehesen last en de hoek waaronder met de stuurlijn
getrokken moet worden (tussen de 30 en de 60 graden).
Mogelijke risico’s zijn:
» Lange stuurlijn sleept over de grond.
» Grote kracht door kleine hoek.
» Kans om onder de last te komen (te korte lijn).
» Te korte stuurlijn voor het passeren van de kritische objecten.

Trekkracht stuurlijn
De maximale belasting die een mens kan trekken is onduidelijk. Een norm is dat voor 80% van de mannen, in
staande positie, met een frequentie tussen de één- en tienmaal per uur een kracht van 10 kg uitgeoefend kan
worden (bron Handboek Fysieke belasting drs. K.J. Peereboom). Het in bedwang houden van de last door de
stuurlijn ergens omheen te slaan, is niet toegestaan. Immers hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan
(bijvoorbeeld bij breuk is de last onbeheersbaar). Voor het vasthouden van het touw is het van belang dat het touw
een redelijke diameter heeft wat goed in de hand ligt.

De sterkte van de stuurlijn
De stuurlijn hoeft niet sterk te zijn. Een stevig en soepel nylon touw is voldoende. Immers de trekkracht is beperkt.
Wel dient het touw betrouwbaar te zijn. Het spontaan breken kan een gevaarlijke situatie opleveren. De stuurlijn
moet vrij zijn van knopen.
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Gebruik stuurlijnen
Neem een stevig touw wat niet in de hand snijdt. Laat nooit een touw tijdens het hijsen slingeren op de grond. Sla
het touw nooit om ledematen of om andere voorwerpen. De persoon moet de stuurlijn direct los kunnen laten (zie
afbeelding I hieronder). Waarschuw de persoon aan de stuurlijn altijd hiervoor!
Mogelijke risico’s zijn:
» Losraken touw.
» Snijden in de hand.
» In de lus van het touw op de grond stappen met
risico verstrikt raken.
» Hangen aan het touw.
» Oneigenlijke krachten in het touw bij bevestiging
(instabiliteit last).

Afbeelding I

Bevestiging stuurlijn
De stuurlijn moet stevig bevestigd worden aan de last. Hoe verder men de stuurlijn van de as waar de last om
draait, bevestigd, hoe kleiner de kracht om de last te verdraaien. In plaats van twee meter van de draaias, vier
meter van de draaias, betekent al een halvering van de kracht.

Afbeelding II

Bij bevestiging dient ook rekening te worden gehouden
met de richting van de last bij het opnemen en het
plaatsen. Verder dient het bevestigingspunt geschikt te
zijn voor de kracht van de stuurlijn. Het bevestigen en
het losmaken dient gemakkelijk en mogelijk te zijn (let
op het losmaken op hoogte).
Gebruik een goede knoop voor het bevestigen aan de
last. Het touw kan men beter een keer extra om het
bevestigingspunt halen en dan met twee halve steken
bevestigen. Hierdoor voorkomt men dat het touw na
aﬂoop van de hijswerkzaamheden te vast komt te
zitten (zie afbeelding II hiernaast).
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WERKEN OP
HOOGTE BOVEN
WATER

Werken op hoogte boven water, minimaliseren risico’s
Er zijn geen duidelijke regels met betrekking tot het werken op hoogte boven het water. Risico’s moeten worden
geïnventariseerd en er moeten maatregelen genomen worden om deze risico’s te minimaliseren.

Minimale eisen:
1. Zorg voor een aanlijning.
2. Zorg voor een reddingsvest of reddingsboei.
3. Maak in overleg een keuze:
a. Of een reddingsvest.
b. Of aanlijnen.
c. Of aanlijnen en een reddingsvest.
d. Of een reddingsboei beschikbaar hebben.

Overwegingen kunnen zijn:
»
»
»
»
»
»
»
»
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Uithaken aanlijning bij calamiteit mogelijk?
Aantrekken reddingsvest bij calamiteit mogelijk?
Vallen vanaf hoogte (met reddingsvest zonder aanlijning) mogelijk?
Wat is de waterdiepte?
Zijn er obstakels onder water?
Combi werkgebied: boven water en boven vaste grond?
Is een reddingsboei een oplossing?
Orde en netheid in werkbak (geen lijnen, slingerend gereedschap e.d.)?
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ADVERTEREN IN DE VT-GIDS
Adverteren in de
Verticaal Transport Gids (VT-gids)
De VT-gids wordt in een oplage van circa 9.000 exemplaren
verspreid onder de leden van de VVT, geassocieerde bedrijven,
aannemers-, transport-, kraanverhuur- en petrochemische bedrijven,
overheidsinstanties, scholen en adviesbureaus.

Informatie over adverteren?
Voor meer informatie en advertentietarieven kunt u contact opnemen
met de redactie van de VVT via redactie@verticaaltransport.nl
of 0345 516 993.

Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
T 0345 516 993
www.verticaaltransport.nl
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WERKEN MET
ANDERSTALIGEN

Communicatie met anderstaligen
In toenemende mate worden anderstaligen ingezet bij hijswerkzaamheden. Machinisten hebben problemen
met de communicatie. Eenvoudige waarschuwingen zoals bijvoorbeeld ‘pas op’ of ‘kijk uit’ zouden niet kunnen
worden begrepen. Toch moet de machinist verantwoord kunnen handelen.

Waar op te letten
De machinist kan inspelen op de situatie, dus let op:
1. Het juiste gebruik van hand- en armseinen.
2. Maak vooraf goede afspraken over de communicatie en het gebruik van hand- en armseinen.
3. Maak afspraken over het aanslaan van de last.
4. Start met het aanpassen van het werktempo en/of pas het aan de werksituatie aan.
5. Doe dit in overleg met de opdrachtgever of uitvoerder.

Gevolgen
Bovenstaande kan tot gevolg hebben dat:
1. Men vaker moet uitleggen wat de werkwijze is.
2. De machinist vaker moet uitstappen om het aanslaan van de last te controleren.
3. Er met een lager tempo gewerkt moet worden om de onverwachte handelingen door de anderstaligen
op te vangen.
4. Er direct gestopt moet worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.
5. Er extra overleg moet zijn met de uitvoerder.
6. Het meer tijd kost.

Wat zegt de Arbowet
Artikel 8.21 Arboregeling, gebruikte taal:
De betrokken personen kennen de gebruikte taal zodanig dat zij de boodschap correct kunnen uitspreken en
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begrijpen en zich al naar gelang van de boodschap op passende wijze kunnen gedragen op het vlak van veiligheid
of de gezondheid. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de richtlijn 92/58/EEG Veiligheids- en gezondheidssignalering die u kunt vinden op de website van de VVT, www.verticaaltransport.nl.

TCVT voor buitenlandse machinisten
Elke machinist die in Nederland op een bouwplaats op een kraan draait, moet een TCVT-certiﬁcaat van vakbekwaamheid hebben dat dekkend is voor de machine waarmee hij/zij werkt. Dit geldt ook voor buitenlandse
machinisten.
TCVT-examens worden sinds 1 januari 2010 ook in het Duits of Engels afgenomen. Per 1 januari 2013 is hier de
mogelijkheid van examinering in het Frans bijgekomen. Dit zijn drie hoofdtalen van de Europese Unie.
Wanneer buitenlandse machinisten beschikken over een diploma of certiﬁcaat als hijskraanmachinist,
bijvoorbeeld afgegeven in het land van herkomst, dan kan men een competentie controle laten uitvoeren door
een door de minister aangewezen certiﬁcatie instelling (CI). Dit zijn DNV of TüV Rheinland Nederland BV. Op
basis van deze controle kan de CI besluiten tot het verstrekken van een certiﬁcaat of een verklaring wanneer
er tijdelijk in Nederland wordt gewerkt. Ook kan men concluderen dat er helemaal of gedeeltelijk examen moet
worden gedaan (bijvoorbeeld praktijkexamen) en op basis daarvan een TCVT-certiﬁcaat van vakbekwaamheid
verstrekken.
Hiermee zijn de eisen die worden gesteld aan buitenlandse machinisten vrijwel gelijk aan de eisen die worden
gesteld aan Nederlandse machinisten. Het blijft veiliger om met Nederlandse machinisten te werken omdat zij
beter op de hoogte zijn van de Nederlandse Arbowet en -regelgeving. Zie ook www.tcvt.nl.

Taaleis
De taaleis voor gecertiﬁceerde beroepen is vanaf 1 augustus 2013 ook van toepassing op tijdelijk en incidentele
arbeid. Ook een andere gemeenschappelijke taal dan het Nederlands is toegestaan. Gebleken is dat de aanpassing van de taaleis voor gecertiﬁceerde beroepen tot vragen heeft geleid in Nederland en daarbuiten. Deze vragen
worden hieronder beantwoord.

Taaleis vanaf 1 augustus 2013 van toepassing op iedereen in een gecertificeerd beroep
Vanaf 1 augustus 2013 is de taaleis van toepassing op iedereen die werkzaamheden uitvoert waarvoor een certiﬁcatieplicht geldt (de lijst van beroepen staat verderop in deze tekst). De duur van de werkzaamheden, de aard
van het dienstverband en het land van herkomst zijn daarbij niet relevant. De taaleis geldt ook voor Nederlandse
ingezetenen.

Waarom is de taalvaardigheid nodig?
De taalvaardigheid moet voldoende zijn om aan de volgende eisen uit het nieuwe artikel 1.5ha van het Arbobesluit
te voldoen:
1. Voorschriften en aanwijzingen op etiketten van stoffen, arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen
begrijpen en uitvoeren.
2. Wettelijke regels, werkinstructies en aanwijzingen voor de toepassing van en de omgang met stoffen,
arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen begrijpen en uitvoeren.
3. In verband met de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere personen: die werknemers en
personen begrijpen en door hen worden begrepen.
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Mensen die in een gecertiﬁceerd beroep werken, de andere werknemers ter plekke en andere personen moeten
een gemeenschappelijke taal voldoende beheersen zodat de bovengenoemde drie aspecten begrepen en uitgevoerd kunnen worden. Deze eisen zijn opgenomen in het nieuwe artikel 1.5ha van het Arbobesluit.

Voor wie geldt de taaleis?
De taaleis is van toepassing op alle werkzaamheden die alleen uitgevoerd mogen worden door personen die in het
bezit zijn van een wettelijk verplicht gesteld certiﬁcaat. Dat betreft de volgende beroepen:
» Arbodeskundige (veiligheidskundige. arbeidshygiënist).
» Arbeids- / organisatiekundige (artikel 2.7, tweede lid, Arbobesluit).
» Deskundig asbestverwijderaar (artikel 4.54d, zevende lid, Arbobesluit).
» Toezichthouder asbestverwijdering (artikel 4.54d, vijfde lid, Arbobesluit).
» Duiker (artikel 6.16, zesde lid, Arbobesluit).
» Duikploegleider (artikel 6.16, derde lid, Arbobesluit).
» Duikmedisch begeleider (artikel 6.16, zevende lid, Arbobesluit).
» Duikerarts (artikel 6.14a, derde lid, Arbobesluit).
» Gasdeskundige tankschepen (artikel 3.5h, vierde lid, Arbobesluit).
» Kraanmachinist (alle varianten) (artikel 7.32, eerste lid, Arbobesluit).
» Spring- / schietmeester (artikel 4.8, tweede en derde lid, Arbobesluit).
» Vuurwerkdeskundige (artikel 4.9, tweede lid, Arbobesluit).

Is alleen de Nederlandse taal toegestaan?
Het is toegestaan dat een andere gemeenschappelijke taal dan het Nederlands in voldoende mate wordt beheerst.
Zo wordt bijvoorbeeld op boorplatforms doorgaans door alle werknemers Engels gesproken. In dat geval zal de
taal niet tot veiligheidsrisico’s leiden.

Hoe wordt de vereiste taalvaardigheid vastgesteld?
Er is geen diploma-eis of een andere grens bepaald waaraan de taalvaardigheid moet voldoen. De concrete
omstandigheden waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, bepalen de vereiste taalvaardigheid. Dit om te
voorkomen dat onnodig zware eisen worden gesteld en om bedrijven ruimte voor maatwerk te bieden. Dit betekent
dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid hebben om na te gaan of de taalvaardigheid van de personen die werkzaamheden verrichten voldoende is om aan de drie wettelijke eisen te voldoen.

Is de taaleis niet in strijd met de Europese uitgangspunten voor vrij verkeer van personen
en diensten?
De taaleis is in overeenstemming met de Europese dienstenrichtlijn (2006/123/EG) en de richtlijn EG-beroepskwaliﬁcaties (2005/36/EG). Artikel 53 van de richtlijn EG-beroepskwaliﬁcaties stelt ‘dat de begunstigden van
de erkenning van beroepskwaliﬁcaties moeten beschikken over de talenkennis die voor de uitoefening van hun
beroep in de ontvangende lidstaat vereist is’. Bij eventuele strijdigheid tussen de dienstenrichtlijn en de richtlijn
EG-beroepskwaliﬁcaties gaat de laatste voor. De taaleis is geen eis die bepalend is voor de toegang van het
beroep, maar geldt als een randvoorwaarde tijdens de uitoefening van het beroep. In de toelichting op het wijzigingsbesluit is hiervoor een meer juridische onderbouwing te vinden.

Hoe gaat de Inspectie SZW om met de taaleis?
De taaleis geldt voor degene die de werkzaamheden laat verrichten (doorgaans de werkgever) en degene die de
werkzaamheden uitvoert (bijvoorbeeld werknemer, zzp-er, zelfstandige). Het is aan hen om ervoor te zorgen dat
aan de eis wordt voldaan voordat de werkzaamheden worden verricht. Bij een controle door de Inspectie SZW kan
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gevraagd worden aan te tonen dat aan de taaleis wordt voldaan. Het is aan de Inspectie SZW te beoordelen of dit
afdoende wordt beschouwd. Indien de Inspectie SZW een boete oplegt, zal zij dit besluit onderbouwen.

Welke boete kan worden opgelegd?
Voor een overtreding van de taaleis kunnen werkgever en werknemer een boete krijgen. Voor werknemers geldt
een boetenormbedrag van € 150,-, voor werkgevers is dit € 1500,-. De feitelijk op te leggen boete is afhankelijk
van meer factoren, die zijn beschreven in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Die
factoren betreffen onder andere de omvang van de onderneming en de mate van verwijtbaarheid. In het geval
van tijdelijke en incidentele arbeid is er sprake van een overtreding die direct beboetbaar is. In de andere gevallen
betreft het een zogenaamde overige overtreding (er kan dan eerst een waarschuwing worden gegeven).

Artikel 1.5ha van het arbobesluit
1. De persoon die arbeid verricht in een bij of krachtens dit besluit gereglementeerd beroep beheerst de Neder-

landse taal op het niveau dat gegeven de concrete omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht nodig is
om de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te oefenen en hij:
» Voorschriften en aanwijzingen op bij of krachtens dit besluit vereiste etiketten van stoffen, arbeidsmiddelen
of persoonlijke beschermingsmiddelen kan begrijpen en uitvoeren en de bij of krachtens dit besluit gestelde
regels en gegeven werk-instructies en aanwijzingen voor de toepassing van en de omgang met stoffen,
arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen kan begrijpen en uitvoeren en in verband met de
veiligheid en gezondheid van werknemers en andere personen, die werknemers en personen kan begrijpen en
door hen kan worden begrepen.
2. Aan de in eerste lid genoemde eis inzake taalbeheersing wordt tevens voldaan wanneer duidelijk is dat de
persoon die arbeid verricht in een bij of krachtens dit besluit gereglementeerd beroep en de andere werknemers en personen die bij zijn arbeid zijn betrokken, onderling kunnen communiceren in een andere voor
hen begrijpelijke gemeenschappelijke taal op een zodanige wijze dat de werkzaamheden op een verantwoorde
wijze kunnen worden uitgeoefend waardoor aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan.
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HAND- EN
ARMSEINEN

Aanwijzingen voor het verplaatsen van een last met
behulp van een hijswerktuig
BEGIN
Pas op! Begin van commando. Beide
armen zijn horizontaal gestrekt met de
handpalmen naar boven.

EINDE
Einde van de werkzaamheden. Beide
handen zijn ter hoogte van de borst
samengevoegd.

STOP
Onderbreking. Einde van de beweging.
De rechterhand is opgeheven en de
rechterhandpalm naar voren gehouden.

HIJSEN
Met de opgeheven rechterarm en naar
voren gebrachte rechterhandpalm wordt
traag een cirkelbeweging gemaakt.
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VIEREN
Met de naar beneden gerichte rechterarm
wordt traag een cirkelbeweging gemaakt.

NAAR RECHTS
Ten opzichte van de signaalgever. Met de
ongeveer horizontaal gestrekte rechterarm en
de naar beneden gehouden rechterhandpalm
wordentrage, richtingaanwijzende bewegingen
gemaakt.

VERTICALE AFSTAND
De afstand wordt met de handen aangegeven.

NAAR LINKS
Ten opzichte van de signaalgever. Met de
ongeveer horizontaal gestrekte linkerarm en
de naar beneden gehouden linkerhandpalm
worden trage, richtingaanwijzende bewegingen gemaakt.

VOORUIT
Beide armen worden gebogen, palmen
worden naar binnen gehouden en met de
voorarmen worden trage bewegingen naar het
lichaam toe gemaakt.

HORIZONTALE AFSTAND
De afstand wordt met de handen aangegeven.

ACHTERUIT
Beide armen worden gebogen, beide handpalmen worden naar buiten gehouden, met de
voorarmen worden trage bewegingen van het
lichaam af gemaakt.

GEVAAR
Beide handen opgeheven, handpalmen naar
voren.
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TRAGE BEWEGING

SNELLE BEWEGING

De gecodeerde, bevelende gebaren ter
aangeving van de bewegingen worden zeer
langzaam uitgevoerd.

De gecodeerde, bevelende gebaren ter
aangeving van de bewegingen worden zeer
snel uitgevoerd.

Bovenstaande aanwijzingen zijn gebaseerd op de beweging van de last. Deze symbolen zijn afkomstig van de
Europese Richtlijn 92/58/EEG betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk welke in de Nederlandse wetgeving is opgenomen. In Nederland is de NEN 2025 Communicatie
bij het werken met hijs- en hefwerktuigen opgesteld. In deze norm zijn naast bovengenoemde symbolen ook
kraanspeciﬁeke symbolen opgenomen. Zie hieronder.

MAST INSCHUIVEN
Beide duimen wijzen naar binnen.

MAST UITSCHUIVEN
Beide duimen wijzen naar buiten.

De gestelde symbolen hebben geen
verplichtend karakter. Wel wordt als
voorwaarde gesteld dat men op het
werk elkaar begrijpt. De toepassing
van genormeerde hand- en armseinen
verdient duidelijk de voorkeur.
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PROMOTIEMATERIAAL BESTELLEN?
MAIL NAAR SECRETARIAAT@VERTICAALTRANSPORT.NL

HIJS VEILIG

Belasting leng bij
verschillende
tophoeken.

OF HIJS NIET

GEBRU IK HAND- EN ARMSEINEN

Hoe groter
de sprei,
des te erger
de pijn!

HIJS VEILIG
OF HIJS NIET
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Communicatie

PBM’s

HELM
HANDSCHOENEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN

GEBRUIK PORTOFOON

• Maak afspraken met de
machinist.

• Binnen het draaibereik van
de kraan is het dragen van
een helm verplicht.

• Er is maar één persoon die
aanwijzingen geeft.

• Lokale veiligheidsregels
dienen opgevolgd te worden.

• Houd de informatie kort en
duidelijk. Noem hierbij altijd
de naam van de machinist.
• Blijf informatie geven tijdens
het werken met de kraan,
bijvoorbeeld zwenken, stop
(gelijk aan de hand- en
armseinen).

• Draag altijd
veiligheidsschoenen.
• Draag handschoenen bij het
aanslaan van de last.

• Spreek een referentiepunt af
en gebruik dit in plaats van
links/rechts.
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Hijsgereedschappen

CONTROLE
VOOR GEBRUIK

Hijsen

Vieren

Stop

Gevaar

Met de opgeheven
rechterarm en naar
voren gebrachte
rechterhandpalm
wordt traag een
cirkelbeweging
gemaakt.

Met de naar
beneden gerichte
rechterarm wordt
traag een
cirkelbeweging
gemaakt.

De rechterhand is
opgeheven en de
rechterhandpalm
naar voren
gehouden.

Beide handen
opgeheven,
handpalmen
naar voren.

Verticale
afstand

Naar
rechts

Vooruit

Achteruit

Arbowet - Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk
Beide armen worden
Met de ongeveer
afstand wordt
De Gezondheid
voor Veiligheid,
en Welzijn.
Zie www.verticaaltran
sport.nl
gestrekte
gebogen, palmen
horizontaal
met de handen
voor de arbocatalogus
Verticaal Transport.
worden naar binnen
rechterarm en de
aangegeven.
gehouden en met de
naar beneden gehouden
voorarmen worden
rechterhandpalm
worden trage,
trage bewegingen naar
het lichaam
richtingaanwijzende
toe gemaakt.
bewegingen gemaakt.

Veiligheid
omgeving

AFZETTEN KRAAN
POSITIE AANPIKKER
WIJZE MONTEREN

• Bij elk gereedschap hoort een
certificaat.

• Geef het werkgebied van
de kraan aan.

• Hijsgereedschap moet in
goede staat zijn.

• Controleer omgevingsfactoren
(LMRA).

• Controleer de capaciteit.

• Bespreek vooraf de werkwijze.

• Controleer de hijspunten op
de last.

• Bespreek vooraf de montage
volgorde.

• Zorg ervoor dat het
hijsgereedschap en/of
hijspunten niet beschadigen;
let hierbij ook op de
beschadiging van klepjes
van de haak.

• Bespreek vooraf de positie
van de aanpikker.

Veiligheid
kraan

n
Beide armen worden
gebogen, beide
n
handpalmen worden
n,
gehouden,
gehouden
buiten
naar
met de voorarmen
worden trage
bewegingen van
gemaaakt.
het lichaam af gemaakt.

Veiligheid
last

SIGNALERING

GEBRUIK
UITVALBEVEILIGINGEN

Als akoestische signalering van
de kraan afgaat, is de maximale
capaciteit van de kraan bereikt.
Alleen veilige kraanbewegingen
zijn dan nog mogelijk.

De uitvalbeveiliging bij
kanaalplaat- en stenenklemmen
dient volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
gebruikt te worden.

• Bespreek vooraf de
communicatie met de
aanpikker.

• Gebruik hijsgereedschap
conform de
gebruiksaanwijzing.

HAND- EN ARMSEINEN
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HIJSEN MET
KLEMMEN

Tijdens hijswerkzaamheden kunnen klemmen ingezet worden om goederen verticaal te verplaatsen.
Klemmen worden gebruikt bij:
» Stalen platen (zowel in horizontale als verticale stand).
» Stenen zoals bakstenen en kalkzandstenen.
» Blokken zoals kalkzand en gipsblokken.
» Kanaalplaatvloeren.
Indien er gevaar bestaat voor het uitvallen van de last of delen ervan dan dient een uitvalbeveiliging toegepast te
worden. In het algemeen kan men stellen dat indien men onder de last kan komen er een uitvalbeveiliging gebruikt
moet worden. Duidelijk is dat men niet onder de last mag komen!
De gebruiksaanwijzing behorende bij de klem dient strikt opgevolgd te worden. Speciale aandacht dient men te
besteden aan:
» De massa van de te hijsen last.
» De klembreedte.
» De klemlengte.
» De manier van aanbrengen en losmaken uitvalbeveiliging.
Doordat er een veelvoud aan producten wordt toegepast, zijn
er ook veel varianten aan klemmen ontstaan. Belangrijk is dat
de klem geschikt is om de last te verplaatsen. Geadviseerd
wordt om de klem van de leverancier van het betreffende
product te gebruiken.

BIJ TWIJFEL
Neem contact op met de leverancier.
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Dé specialist
in hef- en hijsmiddelen
verhuur | verkoop | keuring | certiﬁcering

Hef- en hijsmiddelen,
klimmaterialen en valbescherming.
Uitgebreid en specialistisch assortiment
 .HXUHQFHUWLÀFHUHQHQEHSURHYHQ
Q Keuren is ook op locatie mogelijk
Q 'HVNXQGLJWHFKQLVFKDGYLHV PDDWZHUN
Q 7&97JHFHUWLÀFHHUG
Q *HDVVRFLHHUGOLGYDQGH997
Q 24/7 Technisch support en eigen transport
Q
Q

0180 44 00 44
24/7 bereikbaar

Hef & Hijs Nederland | Continu
verder met veiligheid

heijs.nl

ÐšďÐāďĊšÐĮðĴÐŒďďīĉÐÐīðĊåďīĉĴðÐďŒÐīďĊĮÅÐÌīðþåÐĊďĊĮĊÅďÌȘ>Ðåɪ>ðþĮUÐÌÐīăĊÌĉāĴďĊÌÐīÌÐÐăķðĴŒĊďÐăĮ
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HIJSEN VAN
HOUTACHTIGE
BOUWELEMENTEN

Dak-, gevel- en vloerelementen met de
kwaliteitsverklaring ‘Hijsvoorzieningen’
Houten bouwdelen laten zich op de bouwplaats veilig hijsen. Kozijnen, gevelvullende elementen, wanden,
vloeren, dakelementen, dakkapellen en bergingen hoeven niet uit de kraan te vallen. Bovendien kunnen houten
bouwdelen hun vormvastheid en duurzaamheid behouden.

Om dat te waarborgen zijn nu afspraken gemaakt tussen vijf brancheorganisaties: de Vereniging Verticaal
Transport (VVT), de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), Vereniging van Houtskeletbouwers
(VHSB), de Stichting Kwaliteit Dak (SKD) en Prodak. De afspraken zijn vastgelegd in SKH-publicatie 02-06
‘Hijsvoorzieningen’ van de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). De SKH heeft deze publicatie ontwikkeld in
samenwerking met de Stichting Houtresearch (SHR).
De publicatie dekt verschillende eisen, die gelden in het kader van zowel (privaatrechtelijke) bestekken als
(publiekrechtelijke) Europese en nationale wet- en regelgeving: de Europese Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/
EG), de Arbeidsomstandighedenwet 1998, NEN-bundel 12, Arbo-Informatieblad 17 en NEN 6702 ‘Technische
grondslagen voor bouwconstructies, TGB 1990, Belastingen en vervormingen.’
Aan fabrikanten is nu de keus om de SKH te vragen om op hun productielocatie(s) een toetsing uit te voeren
conform dit document.
De SKH-publicatie 02-06 (Hijsvoorzieningen) kunt u als pdf-ﬁle downloaden via: www.skh.nl
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Veilig
Verticaal
Werken
met een bedieningstraining van
BMWT-Train zorgt u voor de vereiste
deskundigheid van uw werknemers
www.bmwt.nl
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WIND

Arbobesluit
In hoofdstuk VII Arbeidsmiddelen en speciﬁeke werkzaamheden, staan de volgende artikelen: Artikel 7.18A
Hijs- en hefwerktuigen voor nietgeleide lasten.

»

Lid 13: In de open lucht gebruikte hijs- en hefwerktuigen worden stilgelegd
zodra de weersomstandigheden zodanig verslechteren dat de bedrijfsveiligheid in gevaar komt en de werknemers aan gevaren worden blootgesteld. In
dit geval worden doeltreffende beschermingsmaatregelen genomen, in het
bijzonder om te verhinderen dat het hijs- of hefwerktuig kantelt.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie zie:
www.wetten.overheid.nl.

Oplossingen om aan de doelvoorschriften te voldoen
»

Vraag
Tot welke windkracht mag men werken met een mobiele kraan?

MAXIMALE
WINDSNELHEID
Een veel gebruikte
waarde voor de
maximale windsnelheid is: 13,8 (m/s).
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Antwoord
Door de invoering van de machinerichtlijn is deze eis opgenomen in de gebruiksaanwijzing van de machine. De fabrikant bepaalt de risico’s van het gebruik van de machine en
legt deze vast in de gebruiksaanwijzing. De gebruiker dient deze instructies, volgens de
gebruiksaanwijzing, op te volgen. In de gebruiksaanwijzing staat meestal een maximale
waarde uitgedrukt in meters per seconde (m/s), deze maximale waarde mag nooit
overschreden worden, dus wanneer er windstoten optreden die boven deze maximale
waarde uitkomen dan direct stoppen met de werkzaamheden. Het gebruik van de
schaal van Beaufort is sterk af te raden omdat deze schaal uitgaat van een gemiddelde
windsnelheid (of interval) waarbij geen rekening wordt gehouden met windstoten die de
gemiddelde windsnelheid ver kunnen overschrijden.
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WINDSCHAAL
WINDKRACHT 1)

WINDSNELHEID GEMIDDELD OVER 10 MIN OP 10 M BOVEN VLAK TERREIN OF BOVEN ZEE

BENAMING

m/s

km/h 2)

stuwdruk in N/m2

boven vlak terrein

boven zee

0

0,0 - 0,2

0,0 - 0,70

0 - 0,03

stil

stil

1

0,3 - 1,5

1,1 - 5,4

0,06 - 1,4

zwakke wind

ﬂauw en stil

2

1,6 - 3,3

5,8 - 11,9

1,6 - 6,8

3

3,4 - 5,4

12,2 - 19,4

7,2 - 18,2

4

5,5 - 7,9

19,8 - 28,4

18,8 - 39

5

8,0 - 10,7

28,8 - 38,5

40 - 71

vrij krachtige wind

frisse bries

6

10,8 - 13,8

38,9 - 49,6

73 - 118

krachtige wind

stijve bries

7

13,9 - 17,1

50 - 61,5

121 - 182

harde wind

harde wind

8

17,2 - 20,7

61,9 - 74,5

184 - 267

stormachtige wind

stormachtige wind

9

20,8 - 24,4

74,9 - 87,8

270 - 371

storm

storm

10

24,5 - 28,4

88,2 - 102,2

375 - 502

zware storm

zware storm

11

28,5 - 32,6

102,6 - 117,3

509 - 662

zeer zware storm

zeer zware storm

12

> 32,6

> 117,3

> 662

orkaan

orkaan

ﬂauwe koelte
matige wind

lichte koelte
matige koelte

1) Het cijfer voor de windkracht is ontleend aan de Internationale Beaufortschaal, die oorspronkelijk gedeﬁnieerd is
boven zee. Afhankelijk van de afmetingen van golven en het aanwezig zijn van bijvoorbeeld schuimkoppen kan
men met behulp van deze schaal de windsnelheid schatten. Boven land is het daarom moeilijk, en onjuist, met
deze schaal te werken. De aanduiding van de windkracht, en het verband met de thans te meten windsnelheid
in m/s, worden echter internationaal zowel boven land als boven zee toegepast voor klassering van de wind.
2) De waarden voor de windsnelheid in km/h zijn afgeleid van die in m/s.

»

Vraag
Is de maximale waarde in de gebruiksaanwijzing dan maatgevend?
Antwoord
Neen. Invloedsfactoren zijn:
» Massa last (zwaar minder invloed, licht meer invloed).
» Oppervlakte last (meestal een maximaal toelaatbaar lastwindvlak
per ton hijslast).
» Kraanconﬁguratie (lengte hoofdmast, jib).
» Omgevingsfactoren (luwte, gebouwen, etc.).
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OPMERKINGEN
De door de fabrikant aangegeven
maximale waarde mag niet worden
overschreden.
Praktisch kan dit betekenen dat bij
een lagere windsnelheid de werkzaamheden gestaakt moeten worden.

WIND
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Meten is weten
Het beschikbaar hebben van een windsnelheidsmeter is aan te bevelen. Discussie met de klant / instanties is dan
vele malen makkelijker (men kan de meting laten zien).
»

Vraag:
Is het een verplichting dat een windsnelheidsmeter op de kraan aanwezig is?
Antwoord:
Dit is afhankelijk van twee factoren:
1. Indien de fabrikant dit bij aﬂevering heeft voorzien.
2. Als de kraan gefabriceerd is volgens de NEN-EN-13000 (de meeste
kranen), dan moet een windsnelheidsmeter aanwezig zijn indien de
kraan een gecombineerde gieklengte heeft van minimaal 65 meter
of een neerlaattijd heeft van langer dan 5 minuten.

NOOT
Bij het werken met werkbakken
geldt een maximale windsnelheid
van 13,8 m/s. (bron beleidsregel
7.3-6 geschiktheid werkbakken).

TIP
Let als machinist op toenemende windkracht. Veel wind kan betekenen dat het afbouwen van de kraan al niet
meer mogelijk is. Kijk vooruit!
Als de last met stuurlijnen moeilijk in bedwang gehouden kan worden dan direct stoppen.

210

WIND

VT GIDS 2021

DUURZAAM BOUWEN
AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.

Certificeren doen we samen

A b oma C e rt i fi c e ri n g b v
Ma x w e l l s t ra a t 4 9

a

Postbus 141
6 7 1 0 BC E d e
T

0318 691920

inf o@ a b o ma c e rt i fi c e ri n g . n l
w w w.a b o ma c e rt i fi c e ri n g . n l

ONWEER

Arbobesluit
In hoofdstuk VII Arbeidsmiddelen en speciﬁeke werkzaamheden, staan de volgende artikelen: Artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.

»

Lid 3: Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat
zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking
met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen. Artikel 7.18A Hijs- en hefwerktuigen voor nietgeleide lasten.
» Lid 13: In de open lucht gebruikte hijs- en hefwerktuigen worden stilgelegd zodra de weersomstandigheden
zodanig verslechteren dat de bedrijfsveiligheid in gevaar komt en de werknemers aan gevaren worden blootgesteld. In dit geval worden doeltreffende beschermingsmaatregelen genomen, in het bijzonder om te verhinderen
dat het hijs- of hefwerktuig kantelt.

Warenwetbesluit machines
Machines zoals mobiele (toren-) kranen zijn gefabriceerd onder de verplichting van het toepassen van de Richtlijn
machines 2006/42/EC. In deze richtlijn, die de in Europa geldende wettelijke bepalingen voor het ontwerpen van
machines omschrijft, is vermeld dat fabrikanten rekening dienen te houden met ‘gevaar door blikseminslag’. Zij
moeten voorzieningen treffen en de nodige hulpmiddelen leveren waarmee de elektrische lading veilig naar de
grond kan worden afgevoerd. Fabrikanten moeten de te nemen maatregelen ook in de bij de machine behorende
gebruiksaanwijzing vermelden.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie zie: www.wetten.overheid.nl.
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Oplossingen om aan de doelvoorschriften te voldoen
Een hijskraan moet bij (dreigend) onweer buiten gebruik gesteld worden. De mogelijk plotselinge verandering in
weersomstandigheden (denk aan windstoten) en de mogelijkheid tot inslag vormen een onverwacht gevaar. Niet
de machinist maar de hijsbegeleider loopt bij onweer het hoogste risico van overslag. Immers de hijsbegeleider
staat in de nabijheid van de hijskabel! Informatie over dreigend onweer is op te vragen via de weerlijn, telefoon
0900 9337.

Maatregelen bij naderend onweer:
»

Volg de instructies op in de gebruiksaanwijzing van de kraan.
Strijk de mast direct (tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft).
» Zorg er voor dat de te hijsen lasten stabiel liggen.
»

Maatregelen bij onweer:
»

Volg de instructies op in de gebruiksaanwijzing van de kraan.
Blijf in de kraancabine (kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal, kooi van Faraday).
» Een kraancabine van kunststof biedt geen veiligheid en moet tijdig worden verlaten. Kunststof cabines worden
onder andere gebruikt bij de kleinere mobiele kranen.
» Waarschuw omstanders (niet schuilen onder bomen).
»

Na een hevig onweer en mogelijke blikseminslag moeten arbeidsmiddelen gecontroleerd worden op mogelijke
gebreken voordat ze weer in gebruik genomen mogen worden. Bliksem kan de dood veroorzaken door verlamming
van het ademhalingssysteem of het hart. Verder kan bliksem allerlei verwondingen veroorzaken zoals beschadigingen van het centrale zenuwstelsel, verlamming van armen en benen, gehoor- en gezichtsstoornissen en verbrandingen. De ernst van het letsel hangt vooral af van de duur dat de stroom door het lichaam vloeit, wat samenhangt
met de vraag of de betrokkene direct of indirect is getroffen.

Wanneer niet in de kraancabine kan worden gebleven
Indien bij onweer niet in de kraancabine kan worden gebleven, zoek dan tijdig een veilige plek op. Tijdig is als de
bliksem drie kilometer of meer van de kraan is verwijderd. De tijd tussen de bliksem en de donder is dan circa tien
seconden of meer.

Voorbeelden van veilige plekken zijn:
»

Een bouwwerk / gebouw met bliksembeveiliging.
Een metalen cabine van een auto, hijskraan of ander materieel waarbij dak en deuren zijn gesloten en de
antenne ingeschoven.
» Een bouwwerk / gebouw zonder bliksembeveiliging, echter altijd voldoende afstand houden van metalen
leidingen, radiatoren e.d..
»

Indien men niet tijdig een veilige plek kan bereiken handelt men als volgt:
»

Schuil niet onder alleenstaande bomen.
Houdt minimaal drie meter afstand van boomstammen en laaghangende takken.
» Ga in het open veld in hurkzit zitten.
» Ga niet in groepen bij elkaar zitten.
» Schuil niet in de nabijheid van metalen hekken, lichtmasten, bouwliften, torenkranen, steigers en ander
materieel van metaal tenzij voorzien van bliksemaﬂeiding.
»

GIDS 2021

ONWEER

213

NORMEN

Hijsgereedschappen
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NEN-EN 818-1

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 1: Algemene acceptatievoorwaarden

NEN-EN 818-2

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 2: Kettingen met middelmatige tolerantie voor
kettingsamenstellen - Kwaliteitsklasse 8

NEN-EN 818-3

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 3: Kettingen met middelmatige tolerantie voor
kettingsamenstellen - Kwaliteitsklasse 4

NEN-EN 818-4

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 4: Kettingsamenstellen - Kwaliteitsklasse 8

NEN-EN 818-5

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 5: Kettingsamenstellen - Kwaliteitsklasse 4

NEN-EN 818-6

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 6: ketting-samenstellen - Speciﬁcatie voor
informatie voor gebruik en onderhoud te verstrekken door de fabrikant

NEN-EN 818-7

Kortschalmige kettingen voor hijsdoeleinden - Veiligheid - Deel 7: Kettingen met een kleine tolerantie voor takels,
Kwaliteitsklasse T (type T, DAT en DT)

NEN-EN 1492-1

Hijsbanden - Veiligheid - Deel 1: Vlakke geweven hijsbanden, gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik

NEN-EN 1492-2

Hijsbanden - Veiligheid - Deel 2: Ronde hijsbanden , gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik

NEN-EN 1492-4

Hijsbanden - Veiligheid - Deel 4: Hijsgereedschappen voor algemeen gebruik
gemaakt van touwen van natuurlijke en kunststofvezels

NEN-EN 1677-1

Onderdelen voor hijsgereedschappen - Veiligheid - Deel 1: Gesmede stalen
onderdelen, kwaliteitsklasse 8

NEN-EN 1677-2

Onderdelen voor hijsgereedschappen - Veiligheid - Deel 2: Gesmede stalen haken met haakklep, kwaliteitsklasse 8

NEN-EN 1677-3

Onderdelen voor hijsgereedschappen - Veiligheid - Deel 3: Gesmede stalen
zelfborgende haken - Kwaliteitsklasse 8

NEN-EN 1677-4

Onderdelen voor hijsgereedschappen - Veiligheid - Deel 4: Schalmen, kwaliteitsklasse 8

NEN-EN 1677-5

Onderdelen voor hijsgereedschappen - Veiligheid - Deel 5: Gesmede stalen haken met haakklep - Kwaliteitsklasse 4

NEN-EN 1677-6

Onderdelen voor hijsgereedschappen - Veiligheid - Deel 6: Schalmen - Kwaliteitsklasse 4

NORMEN
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NEN-EN 13889

Gesmede stalen sluitingen voor algemene hijsdoeleinden - D-sluitingen en
harpsluitingen - Kwaliteitsklasse 6 - Veiligheid

NEN-ISO 2308

Containers - Haken voor het lichten van containers tot 30 ton - Basiseisen

NEN-EN-ISO 3266

Oogbouten van kwaliteitsklasse 4 voor algemene hijsdoeleinden

NEN-ISO 3874

Serie 1 Containers – Behandelen en vastzetten

NPR 1967

Werktuigen met gekalibreerde ketting van rondstaal - Gebruik, controle en onderhoud

NEN 3305

Spanschroeven

NEN 3318

Stalen meerschijfsblokken

NEN 3320

Stalen eenschijfsblokken

Staalkabels
NEN-EN 12385-1

Staalkabels - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 12385-2

Staalkabels - Veiligheid - Deel 2: Deﬁnities, aanduiding en classiﬁcatie

NEN-EN 12385-3

Staalkabels - Veiligheid - Deel 3: Informatie voor gebruik en onderhoud

NEN-EN 12385-4

Staalkabels - Veiligheid - Deel 4: Strengenkabels voor algemene hijsdoeleinden

NEN-EN 12385-5

Staalkabels - Veiligheid - Deel 5: Strengenkabels voor liften

NEN-EN 12385-6

Staalkabels - Veiligheid - Deel 6: Strengenkabels voor mijnschachten

NEN-EN 12385-7

Staalkabels - Veiligheid - Deel 7: Gesloten kabels voor mijnschachten

NEN-EN 12385-8

Staalkabels - Veiligheid - Deel 8: Strengentrekkabels en -draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor
personenvervoer

NEN-EN 12385-9

Staalkabels - Veiligheid - Deel 9: Gesloten draagkabels voor
kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

NEN-EN 12385-10

Staalkabels - Veiligheid - Deel 10: Spiraalkabels voor algemene toepassing
in constructies

NEN-EN 13411-1

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 1: Kousen voor
staalkabelsamenstellen

NEN-EN 13411-2

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 2: Splitsen van ogen voor kabelsamenstellen

NEN-EN 13411-3

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 3: Persklemmen en aanpersen van persklemmen

NEN-EN 13411-4

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 4: Ingieten in sokken met metaal en kunsthars

NEN-EN 13411-5

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 5: U-bout kabelklemmen

NEN-EN 13411-6

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 6: Asymmetrische wigklemmen

NEN-EN 13411-7

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 7: Symmetrische wigklemmen

NEN-EN 13411-8

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 8: Perseindverbindingen en persen

NEN-EN 13411-9 Ontw.

Eindverbindingen voor staalkabels - Veiligheid - Deel 9: Massieve kousen

NEN-EN 13414-1

Staalkabelsamenstellen - Veiligheid - Deel 1: Samenstellen voor algemene hijsdoeleinden

NEN-EN 13414-2

Staalkabelsamenstellen - Veiligheid - Deel 2: Speciﬁcatie voor informatie voor gebruik en onderhoud te verstrekken
door de fabrikant
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NEN-EN 13414-3

Staalkabelsamenstellen - Veiligheid - Deel 3: Grommers en kabelslagstroppen

NEN-EN-ISO 16841

Staalkabels - Trekogen voor kabelinstallatie - Types en minimale eisen

NEN 2729

Staalkabelsokken (nieuwe serie)

NEN 3233

Afkeurmaatstaven voor staalkabels

NEN 3508

Staalkabels, schijven en trommels voor hijs- en transportdoeleinden Aanwijzingen voor keuze en ontwerp

Sjormiddelen
NEN-EN 12195-1

Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 1: Berekening van de sjorkrachten

NEN-EN 12195-2

Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 2: Sjorbanden gemaakt van kunststofvezels

NEN-EN 12195-3

Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 3: Sjorkettingen

NEN-EN 12195-4

Vastzetvoorzieningen voor lading op wegvoertuigen - Veiligheid - Deel 4: Sjorstaalkabels

Hijswerktuigen
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NEN-EN 12077-2

Veiligheid van hijskranen - Eisen voor gezondheid en veiligheid - Deel 2: Begrenzings- en aanwijsinrichtingen

NEN-EN 12644-1

Hijskranen - Informatie voor gebruik en beproeving - Deel 1: Gebruikshandleidingen

NEN-EN 12644-2

Hijskranen - Informatie voor gebruik en beproeving - Deel 2: Merken

NEN-EN 12999

Hijskranen - Laadkranen

NEN-EN 13000

Hijskranen - Mobiele kranen

NEN-EN 13001-1

Veiligheid van hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 1: Algemene grondslagen en eisen

NEN-EN 13001-2

Veiligheid van hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 2: Belastingen

NEN-EN 13001-3-1

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-1: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van staalconstructies

NEN-EN 13001-3-2

Hijskranen-Algemeen ontwerp-Deel 3-2: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van kabels in
inscheersystemen

NEN-EN 13001-3-4

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-4: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines - Lagers

NEN-EN 13001-3-3

Hijskranen-Algemeen ontwerp-Deel 3-3: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van contacten tussen wiel en rail

NEN-EN 13001-3-6

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-6: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines Hydraulische cilinders

NEN-EN 13001-3-5

Hijskranen-Algemeen ontwerp-Deel 3-5: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van gesmede haken

NEN-EN 13001-3-7 Ontw.

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-7: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines - Tandwielen
en tandwielkasten

NEN-EN 13001-3-8 Ontw.

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-8: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van machines - Assen

NEN-EN 13135

Hijskranen-Veiligheid-Ontwerp-Eisen voor de uitrusting

NEN-EN 13155

Hijskranen - Veiligheid - Afneembare hijsgereedschappen

NEN-EN 13157

Hijskranen - Veiligheid - Ontwerp - Handgedreven hijswerktuigen

NEN-EN 13557

Hijskranen - Bedieningsorganen en bedieningsplaatsen
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NEN-EN 13586

Hijskranen - Toegang

NEN-EN 13852-1

Hijskranen - Offshore kranen - Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden

NEN-EN 13852-2

Hijskranen - Offshore kranen - Deel 2: Drijvende hijskranen

NEN-EN 13852-3

Ontw. Hijskranen - Offshore kranen - Deel 3: Lichte offshore kranen

NEN-EN 14238

Hijskranen - Met de hand bestuurde lastmanipulatoren

NEN-EN 14439

Hijskranen - Torenkranen

NEN-EN 14492-1

Hijskranen - Motorisch aangedreven lieren en takels - Deel 1: Motorisch aangedreven lieren

NEN-EN 14492-2

Hijskranen - Motorisch aangedreven lieren en takels - Deel 2: Motorisch aangedreven takels

NEN-EN 14502-1

Hijskranen - Uitrusting voor het hijsen van personen - Deel 1: Hangende werkbakken

NEN-EN 14502-2

Hijskranen - Uitrusting voor het hijsen van personen - Deel 2: Hefbare bedieningsplaatsen

NEN-EN 14985

Hijskranen - Zwenkarmkranen

NEN-EN 15011

Hijskranen - Brugkranen en portaalkranen

NEN-EN 15056

Hijskranen - Eisen voor containerspreaders

NEN-EN 16851

Hijskranen - Lichte kraansystemen

NEN-ISO 15513

Hijskranen - Eisen voor de bekwaamheid van kraanbestuurders (bedieners), aanpikkers, seingevers en beoordelaars

NEN-EN 17076 2e Ontw.

Torenkranen - Anti-botssystemen - Veiligheidseisen

NEN-EN 17206

Evenemententechnologie - Hijs- en hefmiddelen en lastdragende uitrusting voor tonelen en andere
productiegebieden binnen de evenementenindustrie - Speciﬁcaties voor algemene eisen (exclusief aluminium en
stalen trussen en towers)

ISO 23853

Hijskranen - Opleiding van personen die de last aanslaan en seingevers

NEN 2025

Communicatie bij het werken met hijs- en hefwerktuigen

NEN 2029

Portaalheftrucks voor containers - Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen)

NPR 8020-10

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Veiligheidsfactoren

NPR 8020-11

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen

NPR 8020-13

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Riggingplan (‘rigging plot’)

NPR 8020-14

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Onderhoud en inspectie

NPR 8020-15

Evenementen - Hijs- en heftechniek - Veiligheidskabels voor lasten bevestigd aan lastdragers

NPR 8020-16

Evenementen - Hijs- en heftechniek – Aanslaan van lastdragers

Hefwerktuigen
NEN-EN 81-3

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 3: Elektrische en hydraulische kleingoederenliften

NEN-EN 81-31

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Liften voor het vervoer van goederen - Deel
31: Betreedbare goederenliften

NEN-EN 81-43

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Bijzondere liften voor het vervoer van
personen en goederen – Deel 43: Bijzondere liften voor hijskranen

NEN-EN 280

Hoogwerkers – Ontwerpberekeningen – Stabiliteitscriteria – Constructie – Veiligheid – Inspecties en beproevingen

NEN-EN 1398

Laadbruggen
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NEN-EN 1493

Hefbruggen voor voertuigen

NEN-EN 1494

Verrijdbare of verplaatsbare krikken en vijzels, en soortgelijke heﬁnrichtingen

NEN-EN 1495

Hefplateaus – Hefsteigers

NEN-EN 1570-1

Veiligheidseisen voor heftafels - Deel 1: Heftafels die maximaal twee vaste stopplaatsen bedienen

NEN-EN 1570-2

Veiligheidseisen voor heftafels - Deel 2: Veiligheidseisen voor heftafels - Deel 2: Heftafels die meer dan 2 vaste
stopplaatsen van een gebouw bedienen, voor het heffen van goederen met een hefsnelheid van niet meer dan 0,15 m/s

NEN-EN 1756-1

Laadkleppen – Hefplateaus voor montage aan voertuigen op wielen – Veiligheidseisen – Deel 1: Laadkleppen voor goederen

NEN-EN 1808

Veiligheidseisen voor hangsteigers - Ontwerpberekeningen, stabiliteitscriteria, constructie - Beproevingen

NEN-EN 12158-1

Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 1: Liften met betreedbaar platform

NEN-EN 12158-2

Bouwliften voor goederenvervoer - Deel 2: Hellend opgestelde liften met niet-betreedbare lastdragende inrichtingen

NEN-EN 12159

Bouwliften voor personen- en goederenvervoer met verticaal geleide kooi

NEN-EN 14010

Veiligheid van machines – Mechanisch aangedreven parkeerinrichtingen voor motorvoertuigen – Veiligheids- en
EMC-eisen voor ontwerp, fabricage, opstelling en inbedrijfstelling

NEN-EN 528

Railgebonden stellingbedieningsapparatuur - Veiligheid

NEN-EN 1175-1

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Elektrische eisen - Deel 1: Algemene eisen voor
transportwerktuigen met batterijvoeding

NEN-EN 1175-2

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Elektrische eisen - Deel 2: Algemene eisen voor
transportwerktuigen aangedreven door een verbrandingsmotor

NEN-EN 1175-3

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Elektrische eisen - Deel 3:Bijzondere eisen voor elektrische
krachtoverbrengingssystemen van transportwerktuigen aangedreven door een verbrandingsmotor

NEN-EN 1459-1

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 1: Transportwerktuigen met variabele reikwijdte

NEN-EN 1459-2

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 2: Zwenkende transportwerktuigen met variabele reikwijdte

NEN-EN 1459-3

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 3: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen
met variabele reikwijdte uitgerust met een werkplatform

NEN-EN 1459-4 2e Ontw.

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 4: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen
met variabele reikwijdte voor het behandelen van vrijhangende lasten

NEN-EN 1459-5:2018 2e Ontw.

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 5: Voorzetstukken en bijbehorende interface

CEN/TR 1459-6

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 6: Toepassing van EN ISO 13849-1 op
zwenkende en niet-zwenkende terreintransportwerktuigen met variabele reikwijdte

NEN-EN 1459-9 Ontw.

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 9: Transportwerktuigen met variabele reikwijdte
met werkplatforms met een afscherming aan de voorzijde die kan worden geopend

NEN-EN 1525

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Bestuurderloze trucks en hun systemen

NEN-EN 1726-2

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Gemotoriseerde transport werktuigen met een hefvermogen
tot en met 10000 kg en trekkers met een trekkracht tot en met 20000 N - Deel 2: Aanvullende eisen voor heftrucks
met meestijgende werkplek en heftrucks die zijn ontworpen om te rijden met hooggeheven last

NEN-EN 1755

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Inzet in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen - Gebruik in
gebieden met ontbrandbare gassen, dampen, nevels en stof

NEN-EN 1757-3

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Met de hand en gedeeltelijk met de hand voortbewogen
transportwerktuigen met meelopende bestuurder - Deel 3: Platformtrekkers

NEN-EN-ISO 3691-1

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 1: Gemotoriseerde transportwerktuigen,
anders dan bestuurderloze trucks, trucks met een variabele reikwijdte, en goederen-transportwerktuigen

NEN-EN-ISO 3691-2

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 2: Gemotoriseerde transportwerktuigen
met variabele reikwijdte

NEN-EN-ISO 3691-3

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 3: Aanvullende eisen voor transportwerktuigen
met meestijgende werkplek en transportwerktuigen speciaal ontworpen om te rijden met hooggeheven last

NEN-EN-ISO 3691-4

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 4: Bestuurderloze gemotoriseerde
transportwerktuigen en hun systemen

NORMEN

VT GIDS 2021

NEN-EN-ISO 3691-5

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 5:
Met de hand voortbewogen transportwerktuigen

NEN-EN-ISO 3691-6

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 6: Goederen- en personentransportwerktuigen

NEN-ISO 6055

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Bestuurdersbeschermkap

NEN-EN 12053

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Beproevingsmethoden voor het meten van geluidemissies

NEN-EN 12895

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Elektromagnetische compatibiliteit

NEN-EN 13059

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen - Beproevingsmethode voor het meten van trillingen

NEN-EN 15000

Speciﬁcatie voor lastmomentbegrenzers in langsrichting voor heftrucks met een variabele reikwijdte

NEN-EN 15095

Aangedreven mobiele stellingen, carrouselinstallaties en - opslagliften - Veiligheidseisen

NEN-EN 15830

Terreintransportwerktuigen met variabele reikwijdte - Zichtveld - Beproevingsmethoden en veriﬁcatie

NEN-EN 16203

Veiligheid van mobiele transportwerktuigen - Veriﬁcatie van dynamische stabiliteit-Transportwerktuigen met tegengewicht

NEN-EN 16307-1

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 1: Aanvullende eisen voor
gemotoriseerde transportwerktuigen, anders dan bestuurderloze trucks, trucks met een variabele reikwijdte, en
goederentransportwerktuigen

NEN-EN 16307-2 Ontw.

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 2: Aanvullende eisen voor
gemotoriseerde transportwerktuigen met variabele reikwijdte

NEN-EN 16307-3 Ontw.

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 3: Aanvullende eisen voor
transportwerktuigen met meestijgende werkplek en transportwerktuigen speciaal ontworpen om te rijden met
hooggeheven last (aanvullende eisen op EN 16307-1)

NEN-EN 16307-5

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 5: Aanvullende eisen voor door
voetgangers voortbewogen transportwerktuigen

NEN-EN 16307-6

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Veiligheidseisen en veriﬁcatie - Deel 6: Aanvullende eisen voor goederen- en
personentransportvoertuigen

NEN-EN 16842-1

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethode ter veriﬁcatie - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 16842-2

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethode ter veriﬁcatie - Deel 2: Transportwerktuigen met
zittende bestuurder met contragewicht en terreintransportwerktuigen met mast met hefvermogen tot en met 10 000 kg

NEN-EN 16842-3

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethoden ter veriﬁcatie - Deel 3: Reach trucks met een
hefvermogen tot en met 10 000 kg

NEN-EN 16842-4

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethoden ter veriﬁcatie - Deel 4: Heftrucks met variabele
reikwijdte en een hefvermogen tot en met 10 000 kg

NEN-EN 16842-6

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethoden ter veriﬁcatie - Deel 6: Transportwerktuigen met
zittende bestuurder met contragewicht en terreintransportwerktuigen met mast met een hefvermogen tot en met 10 000 kg

NEN-EN 16842-7

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethoden ter veriﬁcatie - Deel 7: Transportwerktuigen
met variabele reikwijdte of met mast voor de behandeling van containers met een lengte van 6 m en langer

NEN-EN 16842-9

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Zicht - Beproevingsmethoden ter veriﬁcatie - Deel 9: Orderverzamel-,
zijwaarts- en aan de voorzijde stapelende trucks met meestijgende bestuurdersplaats

NEN-EN 17314

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Speciﬁcaties en beproevingsmethoden - Bevestigingssystemen voor de
bestuurder anders dan heupgordels

NEN-EN-ISO 21281

Constructie en plaatsing van pedalen voor gemotoriseerde transportwerktuigen met zittende bestuurder - Regels
voor de constructie en plaatsing

NEN-EN-ISO 24134

Gemotoriseerde transportwerktuigen - Eisen voor automatische functies van transportwerktuigen

ISO 2328

Heftrucks - Vorktanden met klauwbevestiging en vorkjukken - Montagematen

NEN-ISO 2330

Vorkheftrucks - Vorktanden - Technische karakteristieken en beproeving

NEN-ISO 13284

Vorkheftrucks - Verlengingen van vorktanden - Technische eigenschappen en sterkte-eisen

NEN-EN 16719

Transportsteigers
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ALGEMENE
VOORWAARDEN
VVT

Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport
Versie januari 2010
Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport, gedeponeerd ter Grifﬁe van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

PREAMBULE
Deze algemene voorwaarden van de Vereniging
Verticaal Transport zijn opgesteld voor gebruik
door leden van deze vereniging. Deze voorwaarden worden verder aangeduid als Algemene
Voorwaarden VVT.

Toepasselijkheid Algemene en Bijzondere
voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden VVT bestaan uit A)
Algemene Voorwaarden en B) Bijzondere Voorwaarden.
Al naar gelang de aard van de opdracht of werkzaamheden, dan wel van enig redelijkerwijs als zelfstandig
deel te beschouwen gedeelte daarvan, gelden naast
de Algemene Voorwaarden de hieronder uiteengezette
Bijzondere Voorwaarden.

Wanneer Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze op onderwerpen of gedeelten daarvan waar ze
strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, gelden boven deze Algemene Voorwaarden. Waar de in de Bijzondere
Voorwaarden behandelde onderwerpen of gedeelten daarvan niet strijdig zijn met onderwerpen die ook reeds in
de Algemene Voorwaarden zijn behandeld, geldt de regeling in de Bijzondere Voorwaarden steeds als aanvulling
op de regeling in de Algemene Voorwaarden.
Indien niet uit de opdracht of werkzaamheden voortvloeit welke Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, of
dit niet redelijkerwijs kan worden opgemaakt, dan wel indien de Bijzondere Voorwaarden om welke reden dan ook
geen werking hebben, gelden steeds de Algemene Voorwaarden.
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A) ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deﬁnities
“Algemene Voorwaarden VVT”: deze complete set voorwaarden, omvattende Algemene Voorwaarden
alsmede Bijzondere Voorwaarden;
b. “Contract Prijs”: de prijs voor het Project, zoals overeengekomen onder de Overeenkomst;
c. “Diensten”: de diensten die Opdrachtnemer onder de Overeenkomst verleent en/of zal verlenen;
d. “Documentatie”: de tekeningen, (technische) speciﬁ caties, ontwerpen, berekeningen, modellen, prototypes
en andere documenten, die door wie dan ook ter beschikking (zullen) worden gesteld met betrekking tot en/of
in verband met het Project en/of het Werk;
e. “Huur”: de huur van het Materieel en/of Personeel onder de Overeenkomst;
f. “Lading”: de last, het object c.q. de objecten die op welke wijze dan ook moeten worden getransporteerd
en/of gehesen en/of verplaatst en/of opgeslagen en/of overgeslagen en/of geborgen;
g. “Locatie”: de plaats waar het Materieel gebruikt zal worden, waar het Personeel werkzaamheden zal
uitvoeren en/of waar de Diensten verleend zullen worden;
h. “Materieel”: het materieel en/of het materiaal dat Opdrachtnemer onder de Overeenkomst ter beschikking
stelt en/of zal stellen;
i.
“Opdrachtgever”: de partij die Materieel, Personeel en/of Diensten van Opdrachtnemer afneemt, of die
voornemens is zulks te doen;
j.
“Opdrachtgever Groep”: zal omvatten: Opdrachtgever, haar opdrachtgever, de aan Opdrachtgever en/of haar
opdrachtgever gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke (onder)aannemers, klanten, directeuren en
personeelsleden;
k. “Opdrachtnemer”: de onderneming die een Overeenkomst sluit met een Opdrachtgever, of die voornemens is
zulks te doen;
l.
“Opdrachtnemer Groep”: de groep van ondernemingen (waaronder opdrachtnemer), gevestigd zowel in
Nederland als daarbuiten, die direct en/of indirect zijn gelieerd met Opdrachtnemer;
m. “Overeenkomst”: de afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking
tot het door Opdrachtnemer ter beschikking te stellen Materieel, Personeel en/of te verlenen Diensten, met
alle aanhangsels daarbij en/of aanpassingen daarvan en/of toevoegingen daarop;
n. “Partij”: Opdrachtnemer of de Opdrachtgever;
o. “Partijen”: Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gezamenlijk;
p. “Personeel”: de werknemers, ondergeschikten en hulppersonen die Opdrachtnemer onder de Overeenkomst
ter beschikking stelt en/of zal stellen;
q. “Project”: de Huur en/of de Diensten gezamenlijk;
r. “Project Duur”: de periode van het Project, zoals overeengekomen in de Overeenkomst;
s. “Werk”: de constructie en/of het transport en/of andere activiteiten van de Opdrachtgever, ten aanzien
waarvan de Opdrachtgever het Materieel en/of Personeel huurt en/of de Diensten afneemt;
t. “Wijzigingsopdrachten”: een opdracht van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor aanpassingen en/of
aanvullingen en/of verlengingen van de Huur, de Diensten, het Project en/of de Project Duur.
a.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden VVT maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever, en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden,
en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere documenten en handelingen gemaakt en/of verricht ter voorbereiding op en/of voorafgaand en/of in verband met
een Overeenkomst.
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2.2 Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die Opdrachtgever hanteert en/of waarnaar

Opdrachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk
verworpen door Opdrachtnemer.
2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden VVT en de inhoud van de Overeenkomst,
prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.4 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden VVT is van toepassing. De meest recente versie is te
vinden op de website van de Vereniging Verticaal Transport en/of de Opdrachtnemer.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1 Alle offertes en alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle brochures, prijslijsten en/of

3.2
3.3

3.4
3.5

andere documenten die door Opdrachtnemer worden verstrekt ter voorbereiding van en/of voorafgaand aan
de totstandkoming van een overeenkomst, zijn niet bindend.
Iedere offerte en/of elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door Opdrachtnemer onder normale
omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Iedere offerte en/of elke aanbieding van Opdrachtnemer heeft uitsluitend betrekking op de diensten, en de
omvang daarvan, zoals in de offerte en/of het aanbod is vermeld. In de offertes en aanbiedingen is geen
vergoeding voor meerwerk begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Een overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer of door
uitvoering van de Diensten en/of Huur.
Een aanpassing van en/of aanvulling op de Overeenkomst of op de Algemene Voorwaarden VVT heeft geen
werking, tenzij schriftelijk overeengekomen en bevestigd door Opdrachtnemer.

4. Contractprijs
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de Contractprijs is gebaseerd op uitvoering op

4.2
4.3

4.4

4.5

normale werkuren per dag en/of per week en onder normale omstandigheden en normale werkcondities
die van toepassing zijn in het land waar het Materieel wordt gebruikt, het Personeel haar werkzaamheden
uitvoert en/of de Diensten worden verleend.
De Contractprijs omvat uitsluitend de vergoeding voor de Huur en/of de Diensten zoals speciﬁek genoemd in
de Overeenkomst.
De Contractprijs is exclusief BTW en exclusief alle belastingen, kosten, boetes en/of dwangsommen die
worden geheven door de overheid en/of de andere autoriteiten met betrekking tot en/of in verband met de
Overeenkomst (met uitzondering van Opdrachtnemers vennootschapsbelasting en/of andere belasting op
inkomsten).
Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de Contractprijs, waarop Opdrachtnemer geen invloed
heeft, na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst in prijs aanmerkelijk wordt verhoogd, is
Opdrachtnemer gerechtigd om de Contractprijs dienovereenkomstig te verhogen. Als aanmerkelijke verhoging
van de kostprijs heeft te gelden een verhoging van minimaal 5% (vijf procent).
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de (extra) kosten voor aanpassingen, aanvullingen
en/of verlengingen, ongeacht of deze wel of niet zijn opgenomen in de Wijzigingsopdrachten.

5. Wijzigingsopdracht
5.1 Opdrachtgever is gerechtigd om schriftelijke Wijzigingsopdrachten bij Opdrachtnemer in te dienen.
5.2 Opdrachtnemer zal verplicht zijn Wijzigingsopdrachten uit te voeren tenzij de werkzaamheden van de

Wijzigingsopdracht niet vallen binnen de normale bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer en/of indien andere
projecten van Opdrachtnemer, haar onderaannemers of de Opdrachtnemer Groep hierdoor aanmerkelijke
vertraging kunnen oplopen en/of zoals bepaald in artikel 5.4.
5.3 Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever aanvullend in rekening brengen de kosten van alle wijzigingen, aanvul-
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lingen en/of verlengingen van of op de Overeenkomst als gevolg van een Wijzigingsopdracht. Tenzij voor
wijzigingen zoals bepaald in artikel 5.4, zullen de kosten worden berekend overeenkomstig de van toepassing
zijnde eenheidsprijzen. Bij gebreke van dergelijke eenheidsprijzen of indien de speciﬁeke eenheidsprijzen
niet van toepassing zijn op de Wijzigingsopdracht zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden
vastgesteld.
5.4 Wijzigingsopdrachten en/of wijzigingen die de omvang van het totaal aantal Diensten en Huur verminderen
zijn toegestaan tenzij deze weggenomen Diensten en/of Huur door Opdrachtgever zelf of door derden, in
welk stadium dan ook, zullen worden uitgevoerd. De weggenomen Diensten en/of de Huur dienen te worden
beschouwd als (gedeeltelijke) beëindiging van de Overeenkomst en deze dienen te worden afgerekend zoals
bepaald in artikel 14.3.

6. Betaling
6.1 Opdrachtgever moet betalen binnen de betalingstermijn vermeld in de Overeenkomst of, indien geen beta-

lingstermijn is vermeld in de Overeenkomst, binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.
6.2 Betaling moet worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard ook, op de

door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
6.3 Betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen nimmer afhankelijk zijn van het ontvangen van

betalingen door Opdrachtgever van derden, inclusief de opdrachtgever van Opdrachtgever.
6.4 Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat

enige ingebrekestelling is vereist, en zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % (anderhalf procent) per maand over de verschuldigde bedragen vanaf de
desbetreffende vervaldag.
6.5 In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder begrepen alle
kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Opdrachtnemer worden
gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van EUR
50.-- (vijftig Euro), voor rekening van Opdrachtgever.
6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd goederen van Opdrachtgever onder zich te houden, tot zekerheid voor de
voldoening van al hetgeen Opdrachtnemer van Opdrachtgever (uit hoofde van de Overeenkomst) te vorderen
heeft, totdat Opdrachtgever de vordering heeft voldaan, dan wel conveniërende zekerheid heeft gesteld. Het
recht tot retentie heeft de Opdrachtnemer ook in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)
van toepassing is geworden of surseance van betaling heeft aangevraagd.

7. Documentatie en Informatie
7.1 Alle Documentatie is en blijft het eigendom van de Partij die het heeft verstrekt en alle intellectuele eigen-

domsrechten daarop behoren toe aan en zullen blijven toebehoren aan de Partij die het heeft verstrekt aan de
andere Partij.
7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de Documentatie en informatie die door of namens die respectievelijke
Partij beschikbaar is gesteld. Elke Partij zal volledig kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid, juistheid en
volledigheid van de Documentatie en informatie die ter beschikking is gesteld door of namens de andere
Partij. Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren elkaar voor alle gevolgen die voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, onjuistheid en onvolledigheid van de door of namens die respectievelijke Partij beschikbaar
gestelde Documentatie en informatie.
7.3 Indien uitdrukkelijk is bepaald in de Overeenkomst zal Opdrachtnemer en voor zover dit valt binnen de
normale bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer alsmede binnen de professionele deskundigheid van
Opdrachtnemer, de door of namens Opdrachtgever aangeleverde Documentatie controleren op fouten,
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omissies en/of onduidelijkheden. Opdrachtgever zal echter te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en blijven voor de gevolgen van fouten, omissies en/of onduidelijkheden in deze Documentatie.
7.4 Opdrachtgever zal de structurele integriteit van de Lading, waaronder de geschiktheid van de Lading voor
de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. Opdrachtnemer zal, tenzij expliciet anders
overeengekomen, niet verantwoordelijk zijn voor de structurele integriteit van de Lading en voor de geschiktheid van de Lading voor de gehanteerde methode.
7.5 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever na te gaan wat de gronddrukken zullen zijn tijdens de
werkzaamheden en Opdrachtgever garandeert dat de grond de benodigde gronddruk kan weerstaan.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen, verlies, schade en/of kosten die ontstaan indien de grond
de gronddruk tijdens de werkzaamheden niet kon weerstaan.

8. Uitvoering
8.1 Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan om de Diensten en/of de Huur geheel of gedeeltelijk te laten

uitvoeren door derden.
8.2 Indien voormelde derden buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden

of diensten, waartoe zij door Opdrachtnemer werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op
alle in de onderhavige Algemene Voorwaarden VVT opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking
van aansprakelijkheid en betreffende toepasselijk recht en jurisdictie kunnen beroepen.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst zullen alle tijden, tijdschema’s en/of
perioden met betrekking tot de uitvoering door Opdrachtnemer, opgenomen in de overeenkomst, een
Wijzigingsopdracht, of anderszins overeengekomen tussen Partijen, uitsluitend een schatting en niet bindend
zijn voor Opdrachtnemer.
8.4 Indien evenwel een tijd of periode uitdrukkelijk als bindend is overeengekomen in de Overeenkomst, dan
a) zal een zodanige tijd of periode pas aanvangen nadat Opdrachtgever al zijn eigen verplichtingen is nagekomen, waaronder begrepen betaling van alle verschuldigde bedragen en zal ook pas aanvangen nadat alle
overige vereisten en voorwaarden zijn vervuld; en
b) zal zodanige tijd of periode zijn opgeschort gedurende iedere periode waarin Opdrachtgever in gebreke is om
zijn verplichtingen na te komen en iedere periode waarin enige vereiste of voorwaarde niet wordt vervuld.
8.5 In geen geval is Opdrachtnemer verplicht uitvoering te geven aan activiteiten, instructies en/of aanwijzingen
van welke Partij dan ook indien naar het uitsluitende redelijke oordeel van Opdrachtnemer dit onveilig is en/of
potentieel gevaarlijk is voor het leven of eigendommen.

9. Algemene verplichtingen van de Partijen
9.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor

9.2

9.3

9.4

9.5
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het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor
het Project, het Werk en de Locatie.
De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het Materieel behoorlijk en veilig
kan worden gemobiliseerd en dat het Project, de Huur en/of de Diensten kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van
deugdelijke hijs-, aanslag-, vijzel-, en/of sjorpunten welke voldoende sterk dienen te zijn voor de uitvoering
van het Werk.
De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en
volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke regelgeving en vereisten.
De Partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of andere vereisten
en instructies van overheden en/of andere autoriteiten.
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9.6 De Partijen zullen, kosteloos, aan elkaar alle informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig is in verband met

de uitvoering van de Overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – relevante technische documentatie.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan worden gehouden volgens deze Algemene Voorwaarden

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

VVT en/of de Overeenkomst, is Opdrachtnemer (onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel
bepaalde) enkel en alleen aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of schade indien dit direct is
veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer of haar onderaannemers.
Met uitzondering van het eigen risico onder de verzekering zoals bepaald in artikel 10.4 is Opdrachtgever
volledig en Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of schade,
die valt / vallen of behoren te vallen onder de dekking van de verzekering(en) van de Opdrachtgever en/of
Opdrachtgever Groep zoals bepaald in artikel 11.2.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of de Overeenkomst zijn Partijen jegens elkaar
niet aansprakelijk voor enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van contracten en/of economisch verlies en/
of voor enige indirecte schade en/of meervoudige schade (“multiple damages”) en/of voor boeteschade (“punitive
damages”). Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van Opdrachtgever Groep zal beschouwd worden als
schade of verlies van Opdrachtgever. Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van Opdrachtnemer Groep zal
beschouwd worden als schade of verlies van Opdrachtnemer. Partijen zullen elkaar dienovereenkomstig vrijwaren.
Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor het eigen risico onder de verzekeringen van de andere
Partij, voor zover het handelen of de nalatigheid van die Partij aanleiding was voor het claimen onder de
verzekering van de andere Partij. De aansprakelijkheid onder dit artikellid zal in geen geval hoger zijn dan
EUR 25,000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis. Partijen vrijwaren elkaar voor alle claims, kosten,
aansprakelijkheden, schade van de andere Partij, diens Groep en verzekeraars welke de hiervoor genoemde
aansprakelijkheidslimiet te boven gaan.
Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en niettegenstaande enige andere
bepaling in de Algemene Voorwaarden VVT, is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer Groep beperkt
tot de Contract Prijs. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en haar onderaannemers vrijwaren voor alle claims,
kosten, aansprakelijkheden en dergelijke van Opdrachtgever Groep welke de hiervoor genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan.
In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering door Opdrachtnemer, tenzij zoals bepaald in artikel 13.3.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, Personeel en haar onderaannemers vrijwaren, verdedigen en schadeloos
stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of
ingesteld tegen Opdrachtnemer en/of Personeel en/of Opdrachtnemer’s onderaannemers terzake van
enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke Opdrachtgever aansprakelijk is volgens
de Algemene Voorwaarden VVT en de Overeenkomst.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en terzake van alle
vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen Opdrachtgever
terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke Opdrachtnemer aansprakelijk is
volgens de Algemene Voorwaarden VVT en de Overeenkomst.

11. Verzekeringen
11.1 Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering sluiten en

aanhouden met een dekking van EUR 2,500,000.-- (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis terzake van zaakschade en letsel veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer. Deze
verzekering zal enkel kunnen worden aangesproken indien Opdrachtnemer aansprakelijk is onder deze
Algemene Voorwaarden VVT en/of de Overeenkomst.
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11.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtgever of een lid van de Opdrachtgever Groep

11.3

11.4
11.5

11.6

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, het Project, de Diensten, de Huur en van het Werk een primaire
transport, CAR (Construction All Risks), EAR (Erection All Risk) of vergelijkbare verzekering zal sluiten en
aanhouden, die tenminste adequate dekking geeft terzake van materieel verlies en/of zaakschade en/of
letsel veroorzaakt aan, door of met de Lading en/of het Werk. De verzekering dient dekking te bieden op de
Locatie alsmede gedurende transport.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Opdrachtnemer haar Materieel verzekeren voor materieel
verlies en zaakschade gedurende het Project, de Huur en/of de Diensten. De polis van de verzekering zal
bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Opdrachtgever. Indien geen
casco verzekering voor het Materieel is afgesloten door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer zelf aansprakelijk voor schade en/of verlies van het Materieel, behoudens voor het bedrag wat Opdrachtnemer normaal
gesproken als eigen risico accepteert indien Opdrachtnemer wel een verzekering heeft uitgenomen, zulks
met een maximum van EUR 25,000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.
Partijen zullen voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van toepassing zijnde
wetgeving wordt voorgeschreven.
De verzekering genoemd in artikel 11.2 zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de verzekeringen van
Opdrachtnemer en haar onderaannemers. De verzekering zoals genoemd in artikel 11.2 zal bepalen dat de
verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Opdrachtnemer, haar onderaannemers , en
diens werknemers en ondergeschikten. Opdrachtnemer zal als mede-verzekerde vermeld worden in de polis.
Iedere Partij zal, desgevraagd, aan de andere Partij een certiﬁcaat en/of ander deugdelijk bewijs verstrekken
van het bestaan van de verzekering(spolissen) overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 11.

12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door enige

Partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige Partij en die niet
vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend
de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst
verhinderen, zoals vakbondstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard),
terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden, branden, storm en/of andere extreme
weersomstandigheden en/of andere spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die
gebeurtenissen is gegeven.
12.2 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst tijdelijk is verhinderd ten gevolge
van een overmachtfeit, zal het overmachtfeit slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld, en zal dit feit niet gelden als een reden
om de Overeenkomst niet na te komen.
12.3 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst blijvend is verhinderd door een
overmachtfeit, of tijdelijk is verhinderd door een overmachtfeit voor een periode die naar verwachting
tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, dan is iedere Partij gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Vertraging en Opschorting
13.1 Elke Partij is gerechtigd tijdelijk haar uitvoering, of een gedeelte daarvan, op te schorten indien de andere

Partij in gebreke is met het vervullen van één of meer van zijn verplichtingen, of is opgehouden om één of
meer van zijn verplichtingen te vervullen, waaronder begrepen betaling van enig verschuldigd bedrag en/of
indien de andere Partij anderszins in gebreke is, zonder dat enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling nodig is.
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13.2 Indien de aanvang en/of voortgang van het Project, de Diensten en/of Huur dan wel het retourneren van

het Materieel aan Opdrachtnemer wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of
omstandigheden die niet is veroorzaakt door Opdrachtnemer (waaronder onwerkbaar weer maar uitgezonderd overmachtfeiten zoals bepaald in artikel 12) zal Opdrachtgever verplicht zijn de aanvullend in rekening
gebrachte directe interne en externe kosten van Opdrachtnemer ten gevolge van de vertraging te vergoeden.
De kosten voor het Materieel en Personeel zullen worden berekend overeenkomstig de van toepassing zijnde
eenheidsprijzen. Bij gebreke van dergelijke eenheidsprijzen zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid
worden vastgesteld.
13.3 Indien de aanvang en/of voortgang van de Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge
van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door Opdrachtnemer zal Opdrachtnemer niet
aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of schade tenzij in de Overeenkomst een geﬁxeerde schadevergoeding is overeengekomen. De geﬁxeerde schadevergoeding zal de enige (ﬁnanciële) remedie zijn voor
Opdrachtgever en de enige verplichting zijn van Opdrachtnemer, in geval de aanvang en/of voortgang van de
Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door Opdrachtnemer.
13.4 Tenzij uitdrukkelijk een ander percentage schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst zal de totale
geﬁxeerde schadevergoeding nimmer hoger zijn dan 10 % (tien procent) van de Contract Prijs.

14. Ontbinding en beëindiging
14.1 Elke Partij zal gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te

beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling van enige
vergoeding aan de andere Partij gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden:
a) in de gevallen en omstandigheden vermeld in artikel 13.1, nadat de in gebreke zijnde Partij, tot herstel van
de gebreken is gesommeerd en (tien) werkdagen zijn verstreken zonder dat de gebreken zijn hersteld (en
derhalve aan de sommatie / ingebrekestelling is voldaan)
b) indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de andere Partij wordt
overgedragen aan een derde;
c) indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn vermogen verliest,
zonder dat enige voorafgaande kennisgeving nodig is;
14.2 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd, met inachtneming van een beëindigingtermijn van
10 (tien) werkdagen, om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen in geval van een omstandigheid of feit
dat overmacht oplevert, zoals bepaald in artikel 12, en indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend
verhindert of tijdelijk verhindert voor een periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren.
Een dergelijke aanzegging tot beëindiging mag slechts worden gegeven nadat de desbetreffende omstandigheid die overmacht oplevert tenminste 30 (dertig) aaneengesloten dagen zal hebben voortgeduurd.
14.3 Opdrachtgever zal tevens gerechtigd zijn de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen voor andere redenen
dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2. Opdrachtgever zal, indien zij de Overeenkomst om andere redenen dan
genoemd in artikel 14.1 en 14.2 beëindigt, verplicht zijn tot betaling van
a) de Diensten, de Huur en werkzaamheden die zijn uitgevoerd tot datum beëindiging (waaronder maar niet
beperkt tot kosten voor engineering en andere kosten gemaakt voor datum van beëindiging); en
b) alle kosten die Opdrachtnemer moet maken als gevolg van de beëindiging (waaronder maar niet beperkt
tot demobilisatiekosten en, kosten en/of boetes die Opdrachtnemer moet betalen aan derden); en
c) een bedrag van 50 % (vijftig procent) van de contractwaarde van de onuitgevoerde werkzaamheden die
beëindigd zijn.
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15. Garantie en Klachten
15.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot een aﬂevering, uitvoering en voltooiing die volledig in overeenstemming is

met en beantwoordt aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden VVT.
15.2 Opdrachtnemer zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen

met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.
15.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst zal er geen garantieperiode van

toepassing zijn op de Diensten na uitvoering van de Diensten.
15.4 Klachten met betrekking tot de Diensten verricht door Opdrachtnemer en/of de uitvoering door

Opdrachtnemer dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij Opdrachtnemer onmiddellijk na het verrichten van de desbetreffende Dienst of na de desbetreffende uitvoering, bij gebreke waarvan
het ervoor zal worden gehouden dat er geen klacht bestaat en geacht zal worden de volledige en behoorlijke
uitvoering door Opdrachtnemer te hebben goedgekeurd.

16. Verjaring en verval
16.1 Alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden.
16.2 Elke vordering jegens Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 18 (achttien) maanden.

17. Toepasselijk recht en Jurisdictie
17.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en alle nadere overeenkomsten die het

gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de
beëindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het gevolg
daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank in
Nederland die jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

18. Diversen
18.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Algemene Voorwaarden VVT, zijn

Partijen niet gerechtigd om één of meer van zijn rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst aan
een derde over te dragen.
18.2 De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden VVT zijn uitsluitend bestemd voor indeling en zijn
niet van invloed op de interpretatie van de desbetreffende bepalingen.
18.3 Indien enige bepaling of enig onderdeel van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden VVT nietig
of niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is die nietigheid en onuitvoerbaarheid beperkt tot die bepaling en heeft het geen verdere strekking. Alle zodanige nietige of onuitvoerbare
onderdelen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden VVT zullen worden vervangen (of geacht
worden te zijn vervangen) door bepalingen, die noch nietig noch onuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk
afwijken van de nietige en/of onuitvoerbare bepalingen, in aanmerking nemende de bedoelingen van de
Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden VVT en van de desbetreffende bepalingen.

B) BIJZONDERE VOORWAARDEN: I VERHUUR VAN MATERIEEL EN/OF PERSONEEL
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden zijn deze Bijzondere
Voorwaarden I van toepassing indien Materieel en/of Personeel ter beschikking zal worden gesteld aan
Opdrachtgever alsmede indien opdracht wordt gegeven tot werkzaamheden die op basis van eenheidsprijzen
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zullen worden afgerekend (regie). In geval van conﬂict zullen deze Bijzondere Voorwaarden I voor bovenstaande
activiteiten prevaleren over de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden.

1. Materieel
1.1 Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de Locatie en alleen volgens de speciﬁcaties en capaciteiten.

Geen ander gebruik is toegestaan.
1.2 De Opdrachtgever erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort aan en te allen tijde zal blijven toe-

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

behoren aan Opdrachtnemer en/of de Opdrachtnemer Groep en/of Opdrachtnemer’s leverancier(s) en/of
Opdrachtnemer’s onderaannemer(s).
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal mobilisatie en demobilisatie van het Materieel door
Opdrachtnemer plaatsvinden op kosten van Opdrachtgever.
Bij aﬂevering zal het Materieel goed functionerend, goed onderhouden, in goede staat zijn en vrij van
gebreken.
Opdrachtgever dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren. De Opdrachtgever
dient Opdrachtnemer onmiddellijk na ontvangst van het Materieel schriftelijk in kennis te stellen indien het
Materieel niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 1.4, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht zal
worden het Materieel ontvangen te hebben in de staat zoals genoemd in artikel 1.4.
De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Materieel in huur of in onderhuur te verstrekken en/of om enige
rechten, van welke aard dan ook, op of in het Materieel te verstrekken, aan wie dan ook.
De Opdrachtgever is verplicht om goed te zorgen voor het Materieel en om het Materieel zorgvuldig te gebruiken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor alle gebreken en/of
schade toegebracht aan het Materieel gedurende de Huur en de Project Duur.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het Materieel te vervangen voor equivalent Materieel.
Indien noodzakelijk gedurende de Project Duur, zal Opdrachtnemer zorgdragen voor reparatie en
onderhoud van het Materieel. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, zelf zodanige reparaties en/of onderhoud te verrichten.
Indien reparatie en/of onderhoud nodig is ten gevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen
verkeerd gebruik, door of namens de Opdrachtgever, zijn de kosten van reparatie en/of onderhoud,
waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de kosten vallen onder de dekking van de verzekering
zoals bepaald in artikel 11.3 van de Algemene Voorwaarden VVT is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever
per gebeurtenis beperkt tot het eigen risico onder die verzekering en maximaal EUR 25,000.-- (vijfentwintig
duizend Euro) per gebeurtenis.
Het Materieel moet worden geretourneerd in dezelfde staat als ontvangen, schoon en zonder schade.

2. Personeel
2.1 Indien in de Overeenkomst mede is begrepen het ter beschikking stellen van Personeel zal Opdrachtnemer

ervoor zorgdragen dat het Personeel de deskundigheid, de kwaliﬁcaties en de vereisten bezit zoals in de van
toepassing zijnde wetgeving en eventueel in de Overeenkomst nader gespeciﬁceerd en dat het Personeel
volledig gekwaliﬁceerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de Overeenkomst.
2.2 Indien de Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt voor de bediening van het Materieel, zal de
Opdrachtgever ervoor zorgen dat het personeel, dat het opdracht geeft en/of inhuurt om het Materieel te
bedienen, volledig de deskundigheid, de kwaliﬁcaties en de vereisten bezit om de werkzaamheden met het
Materieel te verrichten. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het personeel die de Opdrachtgever
ter beschikking stelt voor de bediening van het Materieel.
2.3 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
volledig voor alle consequenties, schade, kosten en verlies (uitgezonderd de schade en/of verlies als bedoeld
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in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden) die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het Personeel
tenzij in geval van opzet van het Personeel met het doel de schade, kosten en/of verlies te veroorzaken.
2.4 Het Personeel dient te worden beschouwd als ingeleend personeel (“borrowed servant”) Het Personeel zal
de werkzaamheden uitvoeren onder de supervisie, aanwijzing en controle van Opdrachtgever en in naam van
Opdrachtgever.
2.5 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor het
Personeel en het naleven van de (arbo-)wetgeving gedurende het Project en/of de Huur. Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen,
acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen Opdrachtnemer en/of Personeel en/of
Opdrachtnemer’s onderaannemers terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor
welke Opdrachtgever verantwoordelijk is volgens dit artikel.
2.6 Opdrachtgever zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen
met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

3. Uitvoering
3.1 Opdrachtnemer zal geen andere werkzaamheden of Diensten uitvoeren en/of Materieel en/of Personeel ter

beschikking stellen dan bepaald in de Overeenkomst of nader schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.
3.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor

het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor het uitvoeren van
de werkzaamheden met het Materieel en/of gebruik van het Personeel.
3.3 Opdrachtnemer zal te allen tijde gerechtigd zijn het Materieel te inspecteren. Opdrachtgever dient
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtnemer hiertoe volledige medewerking te geven.

4. Minimale vergoeding
4.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 14.2 en 14.3 van de Algemene

Voorwaarden, of een wijzigingsopdracht zoals bepaald in artikel 5.4 van de Algemene Voorwaarden zal
Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zijn zoals bepaald in artikel 14.3 van de Algemene Voorwaarden,
met dien verstande dat te allen tijde minimaal de vergoeding dient te worden voldaan voor de minimaal
vastgestelde periode genoemd in de Overeenkomst.
4.2 Opdrachtgever zal in afwijking van artikel 14.1a van de Algemene Voorwaarden, in geval het Materieel niet
kan worden gebruikt voor een periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren en het
niet functioneren is niet veroorzaakt door het gebruik, misbruik, of onjuist gebruik van het Materieel door,
onder de supervisie of namens Opdrachtgever en het Materieel kan niet binnen een redelijke termijn worden
vervangen, gerechtigd zijn de Huur van het betreffende Materieel te beëindigen nadat Opdrachtnemer,
met inachtneming van een termijn van minimaal 20 (twintig) werkdagen, tot herstel van het verzuim zal
zijn gesommeerd. Opdrachtgever zal gedurende de periode waarin het Materieel niet kan worden gebruikt
onder de omstandigheden zoals genoemd in dit artikel 4.2, geen huurpenningen verschuldigd zijn voor het
Materieel.

B) BIJZONDERE VOORWAARDEN: I I TRANSPORT
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden zijn deze Bijzondere
Voorwaarden II van toepassing indien Opdrachtnemer transportwerkzaamheden uitvoert. In geval van conﬂict zullen deze Bijzondere Voorwaarden II voor bovenstaande werkzaamheden prevaleren over de Algemene
Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden.
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A. TRANSPORT
1. Verplichtingen van de Opdrachtnemer
1.1 De Opdrachtnemer is verplicht de Lading op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen

1.2
1.3
1.4

1.5

alsmede het laadvermogen van het voertuig aan de Opdrachtgever mee te delen, tenzij aannemelijk is dat de
Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.
De Opdrachtnemer is verplicht de ten vervoer ontvangen Lading ter bestemming af te leveren in de staat
waarin hij deze heeft ontvangen.
De Opdrachtnemer is verplicht de ten vervoer ontvangen Lading binnen een redelijke termijn ter bestemming
af te leveren.
Indien de Opdrachtnemer aan de verplichting genoemd in lid 1 niet voldoet, kunnen beide Partijen de
Overeenkomst met betrekking tot de Lading die de Opdrachtnemer niet in ontvangst heeft genomen, opzeggen. De Opdrachtgever kan dit echter slechts doen nadat hij de Opdrachtnemer schriftelijk een uiterste
termijn heeft gesteld en de Opdrachtnemer bij aﬂoop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. De
opzegging geschiedt door een schriftelijke aangetekende mededeling aan de wederpartij en de Overeenkomst
eindigt op het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen. Na opzegging is de Opdrachtnemer
verplicht aan de Opdrachtgever de schade te vergoeden die deze door de opzegging heeft geleden. Deze
schadevergoeding beloopt echter niet meer dan de prijs voor het betreffende transport.
De Opdrachtnemer is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verrichte belading, stuwing en eventuele
overbelading te controleren indien en voor zover de omstandigheden zulks toelaten.

2. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
2.1 De Opdrachtnemer is, behoudens overmachtfeit, aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de Lading

voor zover de Opdrachtnemer de in artikel 1.2 genoemde verplichting niet is nagekomen en de schade en/of
verlies is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer.
2.2 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering door Opdrachtnemer, tenzij zoals bepaald in artikel 13.3 van de Algemene Voorwaarden.
2.3 De Opdrachtnemer is voor de gedragingen van zijn hulppersonen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen
aansprakelijk.
2.4 De Opdrachtnemer kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid te ontheffen beroep doen op de gebrekkigheid van het voertuig of van het materiaal waarvan hij zich bedient, tenzij dit laatste door de Opdrachtgever,
de geadresseerde of de ontvanger te zijner beschikking is gesteld. Onder materiaal wordt niet begrepen een
schip of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.

3. Bijzondere risico’s
3.1 Onverminderd artikel 2 is de Opdrachtnemer, die de op hem uit hoofde van de artikel 1.2 en 1.3 rustende

verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor
zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende
omstandigheden:
a) het vervoer van de Lading in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de Lading die gelet op hun aard of de wijze van vervoer
voldoende verpakt hadden moeten zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de Lading door de Opdrachtgever, de geadresseerde of
personen, die voor rekening van de Opdrachtgever of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde Lading zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan
geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontplofﬁng, smelting,
breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
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e)

f)
g)

hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de Lading aan invloed
daarvan te onttrekken;
onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli;
het feit dat het vervoer een levend dier betreft.

4. Schadevergoeding
4.1 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 10.5 van de Algemene Voorwaarden, is de schadevergoeding die

de Opdrachtnemer wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 1.2 rustende verplichting
verschuldigd is, beperkt zijn tot een bedrag van EUR 3.40 (drie Euro 40/100) per kilogram maar zal in totaal
nimmer meer bedragen dan het eigen risico onder de verzekering zoals genoemd in artikel 11.2 van de
Algemene Voorwaarden. Voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van en/of schade aan de
Lading, waaronder de schade genoemd in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden, is de Opdrachtnemer
niet aansprakelijk.

5. Vrijwaring en Himalaya-clausule
5.1 De Opdrachtgever, die niet voldeed aan enige verplichting die de wet of deze Algemene Voorwaarden VVT

hem opleggen, is verplicht de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schade, die deze tengevolge van het niet
nakomen van die verplichting mocht lijden, wanneer deze terzake van het vervoer van de Lading door een
derde wordt aangesproken.
5.2 Wanneer hulppersonen van de Opdrachtnemer terzake van het vervoer van de Lading worden aangesproken,
kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of onthefﬁng van aansprakelijkheid, waarop
uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden VVT of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling de
Opdrachtnemer een beroep kan doen.

B. INTERNATIONAAL TRANSPORT
1. Toepasselijk Verdrag
1.1 “Toepasselijk Verdrag”: hieronder wordt verstaan de dwingendrechtelijke bepalingen van het verdrag voor het

overeengekomen transport.
» Voor internationaal goederenvervoer over land en/of weg:
Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR),
gesloten te Genève, op 19 mei 1956;
» Voor internationaal goederenvervoer over zee:
De Hague Visby Rules, als neergelegd in het Brussels Cognossementverdrag van 25 augustus 1924 en
gewijzigd bij het Protocol van 23 februari 1968 en het Protocol van 21 december 1979.
» Voor internationaal goederenvervoer over binnenwater:
Het Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren
(CMNI);Boedapest, 22 juni 2001.
1.2 Voor Internationaal transport zullen de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden, waaronder
Bijzondere Voorwaarden II Transport deel A, van toepassing zijn voor zover de dwingendrechtelijke bepalingen
van het Toepasselijke Verdrag voor het betreffende transport niet anders bepalen.
1.3 In tegenstelling tot hetgeen bepaald is in de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden, waaronder
Bijzondere Voorwaarden II Transport deel A, zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor schade aan en/of
verlies van de Lading indien en voor zover bepaald in het Toepasselijke Verdrag voor het overeengekomen
transport.
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1.4 Opdrachtgever zal ten behoeve van de aansprakelijk van Partijen voor schade aan en/of verlies van de Lading

een verzekering afsluiten die tenminste adequate dekking geeft ter zake van materieel verlies en/of zaakschade van de Lading gedurende het transport. De verzekering zal afstand van subrogatie verlenen jegens
Opdrachtnemer en haar onderaannemers. De Contract Prijs is gebaseerd op het feit dat Opdrachtgever de
hiervoor genoemde verzekering uitneemt en dat het eigen risico niet hoger zal zijn dan EUR 25,000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.

B) BIJZONDERE VOORWAARDEN: III OPSLAG, OVERSLAG, BEWARING EN AFLEVERING
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden zijn deze Bijzondere
Voorwaarden III van toepassing ingeval van opslag, overslag, bewaring, en aﬂevering van de Lading door
Opdrachtnemer. In geval van conﬂict zullen deze Bijzondere Voorwaarden III voor bovenstaande werkzaamheden
prevaleren over de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
1.1 Opdrachtgever is tegenover Opdrachtnemer en/of derden aansprakelijk voor schade, verlies en/of kosten

welke voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of mededelingen, alsmede voor schade, verlies en/of kosten welke voortvloeit uit niet te voren medegedeelde gebreken
aan de Lading en/of aan de verpakking, ook indien deze schade, verlies en/of kosten zonder zijn schuld is
ontstaan. Indien het gewicht niet of verkeerd opgegeven wordt dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade, verlies en/of kosten die daaruit voortvloeien.
1.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet en/of niet tijdig en/of niet behoorlijk
nakomen van enige hem bij deze voorwaarden, of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten afzonderlijke Overeenkomst, opgelegde verplichting, voor zover in deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden niet
reeds een regeling is opgenomen.
1.3 Tenzij in geval opzet van Opdrachtnemer met het enige doel de schade te veroorzaken is Opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor enige schade aan en/of verlies van de Lading.

2. Verzekering van lading
2.1 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal Opdrachtgever verplicht zijn zorg te dragen voor

enige verzekering van de Lading tijdens de opslag, bewaring, aﬂevering en overslag.. De verzekering zal in
alle gevallen primair zijn ten opzichte van de verzekeringen van Opdrachtnemer en haar onderaannemers. De
verzekering genoemd in dit artikel zal bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie
jegens Opdrachtnemer, haar onderaannemers , en diens werknemers en ondergeschikten. Opdrachtnemer
zal als meeverzekerde vermeld worden in de polis.
2.2 Indien in geval van schade aan of verlies van Lading door welke oorzaak dan ook de medewerking van
Opdrachtnemer voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzakelijk is, dan wordt deze
door Opdrachtnemer verleend. Opdrachtnemer kan het verlenen van medewerking afhankelijk stellen van
de betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen Opdrachtnemer van Opdrachtgever uit welke
hoofde dan ook te vorderen heeft.

3. Tussentijdse terugneming van lading wegens dringende reden
3.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de terugneming van de in bewaring ontvangen Lading vóór aﬂoop

van de termijn van bewaring en zonder zich te houden aan enige opzeggingstermijn te vorderen, indien
daartoe een dringende reden bestaat, zonder daartoe schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.
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3.2 Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid die van dien aard is dat Opdrachtgever naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de opslag niet mag verwachten.
3.3 Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn indien Opdrachtgever één of meer andere

bepalingen dezer condities niet nakomt, indien blijkt, dat voor de aanwezigheid van de Lading gevaar voor
verlies en/of schade aan andere Lading, aan de bewaarplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen is, en voorts indien de Lading aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen ontstaan
die naar het oordeel van Opdrachtnemer het vermoeden van waardevermindering wettigen en Opdrachtgever
nalatig is in het geven van instructies ter voorkoming en bestrijding daarvan.
3.4 Opdrachtgever blijft gehouden de vergoeding tot op de dag van terugneming van de Lading aan
Opdrachtnemer te vergoeden.
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UNIEKE CURSUSSEN IN DE
VERTICAAL TRANSPORTBRANCHE
De SEVT organiseert unieke cursussen in de verticaal transportbranche
die geschikt zijn voor o.a.:
• Projectleiders
• Uitvoerders
• Werkvoorbereiders
• Planners

• Meewerkend Voormannen
• Toezichthouders
• Ervaren kraanmachinisten
• Bedrijfleiders

SEVT- OPLEIDINGEN

EN -CURSUSSEN

1 Opleiding Uitvoerder
Verticale & Horizontal
e Transportprojecten
(UVHTP)
2 Opleiding Meewerke
nd Voorman
3 Cursus Introductie
Verticale & Horizontal
e Transportprojecten
(IVHTP)
4 Cursus Digitaal tekenen
voor Verticaal Transport
(AutoCAD)
5 Cursus Wetgeving
voor Leidinggevenden
/ Person in Charge
6 Cursus Preventiem
edewerker

INLEIDING
Eén van de verplichtingen
voor de werkgever in het
kader
van de Arbowet is zorg
te dragen voor permanente
educatie van medewerkers.

Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT)
in samenwerking met de Vereniging Verticaal Transport (VVT)
Blokdrukweg 8, 4104 BD Culemborg • T 0345 516 993 • E info@sevt.nl • I www.sevt.nl

Uw brancheorganisatie,
de Vereniging Verticaal Transport
(VVT), vindt het haar plicht
om in samenwerking met
de
Stichting Educatie Verticaal
Transportbranche (SEVT)
een
programma op te stellen
zodat u aan uw wettelijke
verplichtingen ten aanzien van
educatie kunt voldoen. Naast
specifiek voor de verticaaltransp
ortsector ontwikkelde
opleidingen is er een cursusaanbod
dat ook is toegespitst
op uw medewerkers.
De SEVT stemt de inhoud
en het format van de opleidingen in nauwe samenwerking
af met de VVT. De opleidingen
en cursussen worden gegeven
indien er per opleiding/cursu
s
voldoende inschrijvingen
zijn.
Ook is het soms mogelijk
een opleiding/cursus in uw
bedrijf
te organiseren. Op de opleidingen
van de SEVT is alleen
SOOB subsidie te verkrijgen
voor de opleiding Meewerkend Voorman en de opleiding
Uitvoerder Verticale &
Horizontale Transportproje
cten (UVHTP).

CURSUSAANBOD SEIZO

Het SOOB subsidiebeleid
voor werkenden is erop
gericht
om branchekwalificerende
opleidingen voor werkenden
te stimuleren die worden
afgesloten met een onafhankelijk
examen. Behalve de opleiding
UVHTP en Meewerkend
Voorman worden de opleidingen
van de SEVT niet afgesloten met een examen.
De SEVT is een SOOB gecertifi

ceerde opleider.

Stichting Educatie Verticaal
Transportbranche (SEVT)
in samenwerking met de
Vereniging Verticaal Transport
(VVT)

EN 2020-2021

www.sevt.nl

Bekijk en download de opleidingsbrochure
opVOORWA
www.sevt.nl
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BOUWVAK 2021
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Regio Noord

26 juli 2021 t/m 13 augustus 2021

Week 30 t/m 32

Regio Midden

2 augustus 2021 t/m 20 augustus 2021

Week 31 t/m 33

Regio Zuid

9 augustus 2021 t/m 27 augustus 2021

Week 32 t/m 34

ALGEMENE INFORMATIE

VT GIDS 2021

2022
JANUARI
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5
6
7
1 8
2 9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

7 14 21 28
24 31
1 8 15 22
25
2 9 16 23
26
3 10 17 24
27
4 11 18 25
28
5 12 19 26
29
6 13 20 27
30

MEI
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

2
3
4
5
6
7
1 8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

6 13 20
23 30
7 14 21
24 31
1 8 15 22
25
2 9 16 23
26
3 10 17 24
27
4 11 18 25
28
5 12 19 26
29

27
28
29
30

3
4
5
6
7
1 8
2 9

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

AUGUSTUS

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

NOVEMBER

OKTOBER

26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6

APRIL

JULI

JUNI

SEPTEMBER
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

MAART

FEBRUARI

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

DECEMBER

7 14 21 28
24 31
1 8 15 22 29
25
2 9 16 23 30
26
3 10 17 24
27
4 11 18 25
28
5 12 19 26
29
6 13 20 27
30

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

BOUWVAK 2022

Regio Noord

1 augustus 2022 t/m 19 augustus 2022

Week 31 t/m 33

Regio Midden

25 juli 2022 t/m 12 augustus 2022

Week 30 t/m 32

Regio Zuid

8 augustus 2022 t/m 26 augustus 2022

Week 32 t/m 34

VT GIDS 2021

ALGEMENE INFORMATIE

237

BIJBESTELLEN
»

U kunt de VT-gids 2021 bijbestellen in de webwinkel van de VVT op: www.verticaaltransport.nl.
U kunt de VT-gids 2021 ook bijbestellen door bijgaande antwoordkaart naar de VVT te versturen:

✁

»

ANTWOORDKAART
Hierbij ontvangt u één exemplaar van de Verticaal Transport Gids 2021. Door de bulkverzending
is het niet mogelijk meer dan één exemplaar te verzenden. Wilt u meer exemplaren, dan kunt u dit
kaartje invullen (in blokletters) en retourneren.
Stuur deze antwoordkaart in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
» Vereniging Verticaal Transport
Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg

Naam (in blokletters):

Bedrijf:

Adres:

Postcode:

Plaats:

heeft de uitgave 2021 van de VT-gids ontvangen.

Graag ontvangen wij nog

gratis exemplaren.

In het vervolg stellen wij geen prijs meer op toezending.
In het vervolg stellen wij wel prijs op toezending.
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ADVERTEREN IN DE VT-GIDS
Adverteren in de
Verticaal Transport Gids (VT-gids)
De VT-gids wordt in een oplage van circa 9.000 exemplaren
verspreid onder de leden van de VVT, geassocieerde bedrijven,
aannemers-, transport-, kraanverhuur- en petrochemische bedrijven,
overheidsinstanties, scholen en adviesbureaus.

Informatie over adverteren?
Voor meer informatie en advertentietarieven kunt u contact opnemen
met de redactie van de VVT via redactie@verticaaltransport.nl
of 0345 516 993.

Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
T 0345 516 993
www.verticaaltransport.nl

Lift to the max.

SK487-AT3 eDrive

SK597-AT4 eLift

SK1265-AT6 eLift

Specs:
• 40 meter reach
• 7.000 kg max.
• 1.700 kg tip load

Specs:
• 48 meter reach
• 7.000 kg max.
• 1.700 kg tip load

Specs:
• 60 meter reach
• 10.000 kg max.
• 1.700 kg tip load

Drive: Diesel / Hybrid / Electric
Lift: Electric / Hybrid

Drive: Diesel
Lift: Electric / Hybrid

Drive: Diesel
Lift: Electric / Hybrid

www.spieringscranes.com

AANPAKKERS DIE
VOORUIT WILLEN
Jouw bedrijf verhuurt, verhandelt of onderhoudt kapitaalintensieve goederen.
Misschien doe je het allemaal. Of van alles een beetje. Wat je ook doet,
bedrijven zoals die van jou hebben één ding gemeen: jullie zijn aanpakkers.
Mensen die elke dag de mouwen opstropen en hard werken.
AllSolutions helpt aanpakkers zoals jij vooruit! Met online bedrijfssoftware
waarmee jij het noodzakelijke inzicht en overzicht krijgt over jouw
onderneming. Voor iedereen. Gericht op samenwerken.

Meer weten?
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