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1. RISICO’S 

- Kantelen hoogwerker 

- Valgevaar uit het werkplatform 

- Aanrijding van personen of installaties 

- Knellingsgevaar personen op het werkplatform 

- Wegzakken van de machine 

- Breuk toestel 

 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

1. Enkel bediening door opgeleide en medisch gekeurde werknemers 

2. Het verrijden van de hoogwerker mag enkel volgens de voorschriften van de fabrikant 

3. Controleer volgende omgevingsfactoren voor het begin van de werken:  

• ondergrond/ omstandigheden: stabiliteit, scheepsbodem, oneffenheden, putdeksel, vloerplaat, 

... 

• obstakels in de hoogte: elektriciteitskabels, verlichting, dak- en andere constructies, ... 

• locatie: intern verkeer (kranen, heftrucks, ... ), zichtbaarheid, ... 

• bereikbaarheid: locatie van de werken in de hoogte door de hoogwerker 

• toegelaten windbelasting: controleer of de hoogwerker/ schaarlift geschikt is om in open lucht 

te gebruiken 

i. indien dit NIET het geval is, staat 0 m/s vermeld op het toestel 

ii. indien dit WEL het geval is, staat volgens de CE-norm 12,5 m/s 

vermeld 

• Bij werken met een hoogwerker moet u steeds zorgen dat iemand weet waar u bent, die kan 

zorgen voor een snelle evacuatie in geval van nood 

 

4. algemene weersomstandigheden: windsterkte, onweer, regen, mist,...  

5. Controleer de hoogwerker (volgens G-CL-014):  

6. Geschiktheid voor het uit te voeren werk : (telescoop, knikarm, schaarlift,…) 

7. Keuringsattest: niet ouder dan 3 maanden + eventuele opmerkingen 

8. Visuele controle: lekken, schade (banden,….), lading van de batterij (bij elektrisch toestel) 

9. Werkingscontrole: bediening rijden, hefbewegingen, lichten en geluidsignalen, remmen, … 

10. In de kooi (schaarlift en hoogwerker) moet de bedienaar steeds een veiligheidsharnas met een 

(uitrolbare) retentielijn dragen, vastgemaakt aan de voorziene ankerpunten of leeflijn. (zie steeds 

gebruiksaanwijzing)  

• Aan een voorzien ankerpunt (zie foto 3) 

• Aan een gekeurde leeflijn tussen voorziene ankerpunten (zie foto 3) 
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• Enkel voor schaarlift: aan middelste leuning van de kooi (leuning duidelijk aangeduid in 

afwijkende kleur (zie foto 4)  

11. Lees steeds de gebruiksaanwijzing aangaande het dragen van een veiligheidsharnas – de 

gebruiksaanwijzing dient zich steeds op het toestel te bevinden 

12. Plaatsen hoogwerker/positioneren werkplatform: 

• signaleer en baken de werklocatie af in functie van de activiteiten die in de omgeving 

plaatsvinden 

• hou ledematen, handen en voeten binnen de werkbak bij positioneren, houd u vast aan de 

handgrepen. 

13. Bij moeilijke communicatie dient een communicatiemiddel (radiopost) voorzien te worden 

14. Bij uitvallen van de energievoorziening of noodgevallen moet evacuatie mogelijk zijn: het 

werkplatform moet in een veilige lage stand kunnen gebracht worden. 

15. Verlaten van de machine:  

• parkeren op een veilige plaats, arm laag en in het midden van de machine  

• werkplatform zo laag mogelijk neerlaten 

• sleutel van het contact  

• noodstop ingedrukt  

• zorg steeds voor drie steunpunten (2 handen, 1voet/1 hand, 2 voeten) en aangezicht naar de 

machine 
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3. FOTO’S/ TEKENINGEN  

 
Figuur 1: schaarlift 

 
Figuur 2: hoogwerker 

 

 

 

 
Foto 3: valbeveiliging in hoogwerker 

 
Foto 4: valbeveiliging aan tussenleuning schaarlift (hier 

blauw gekleurd) 

 

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 
 

             
 

 
 

 

 

Voorziene ankerpunten 

Gekeurde leeflijn 
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5. AANDACHTSPUNTEN 

 

- Lees eerst de gebruiksaanwijzing vooraleer de hoogwerker te gebruiken, veel gegevens zijn 

terug te vinden op de kenplaat of vaste instructies aan de bedieningskast  

- Enkel een door een EDTC gekeurde hoogwerker mag gebruikt worden  

- De gebruiker moet steeds aangelijnd zijn aan een hiervoor voorzien verankeringspunt of 

leeflijn. 

- Houdt steeds handen en armen in de kooi tijdens een verplaatsing 

- Hang het pictogram ‘valbeveiliging verplicht’ op in de hoogwerker / schaarlift  

- De hoogwerker mag enkel aan de voorziene ogen aangeslagen worden bij gebruik aan boord. 

Deze aanslagogen zijn aangeduid door pictogrammen  

 

- Verplaats de hoogwerker nooit zonder voldoende zicht  

- Klim nooit over de leuning van de hoogwerker, gebruik steeds de toegangsdeur  

- Overschrijd nooit het max. toegelaten hefvermogen (personen + materiaal) 

- Gebruik het toestel nooit om te hijsen 

- Plaats nooit ladders of trappen in de kooi om een hoger bereik te krijgen 

- Blokkeer nooit het deurtje van de hoogwerker in geopende toestand 
 


