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1. RISICO’S 

- Valgevaar van hoogte                                                  - Overhellen en kantelen 

- Stoten van het hoofd en ledematen                              - Slingeren en schommelen  

- Klemmingsgevaar                                                        - Bij verplaatsen van de kooi: interactie met HA 

- Uitglijden 
 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 
 

Het gebruik van de werkbak is enkel toegelaten in UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN 

waarbij: 

- Het gebruik van G-CL022- Werken op Hoogte - geen andere oplossing heeft aangewezen. 

- Een goede, door de GIDPB te reviseren,  werkvoorbereiding opgesteld wordt door de 

hiërarchische lijn. 

- De gekozen samenstelling ‘kraan – werkbak ‘door een Externe Dienst voor Technische Controle 

werd goedgekeurd.  

 

1. Controleer voor het gebruik de werkbak op properheid en technische staat (zie G-CL-003). 

Voorbeeld werkbak: zie foto 1 

 
 

Instructies voor bij het AANSLAAN: 

1. Controleer de haak, de veiligheidspal en de bout tussen de haak en het haakblok op zichtbare schade  

Een kraanhaak zonder of met slechtwerkende veiligheidspal mag niet gebruikt worden.  

2. De bak moet rechtstreeks, zonder bijkomend aanslagmateriaal, aan de kraanhaak opgehangen worden. 

Instructies voor de GEBRUIKER: 

1. Blijf in de veilige zone totdat de kraanman de werkbak heeft neergezet. 

2. Controleer of de groene lamp onder de cabine van de kraan brandt. 

3. Doe een valharnas met vallijn aan.  

4. In-/uitstappen enkel nadat: 

a. De kraanhaak in het midden boven de bak hangt  

b. De bak is afgevierd op een stabiele ondergrond 

c. Hijskabel hangt slaks. 

5. Er mogen maximaal 2 personen plaats nemen in de bak 

6. Respecteer maximaal toegelaten gewicht 

7. Maak de vallijn van je valharnas vast aan de, daarvoor voorziene, aanslagpunten 

8. Controleer dat de deur in gesloten stand vergrendeld is 

9. Plaats tijdens het transport uitrusting op de grond en bind gevaarlijk gereedschap vast aan de wand 

10. Hou u vast aan de handleuning 

11. Voorkom dat de bak begint te schommelen of slingeren tijdens de werken 

12. Buig uw knieën licht bij het afvieren van de bak 

13. Kijk steeds waar de voeten worden geplaatst 
 

Instructies voor de KRAANBEDIENER: 

Noot: indien de kraanman geen visuele controle heeft op het volledige traject, dient hij bijgestaan te 

worden door een uitwijzer.  

1. De kraan dient in modus ‘personenvervoer’ te staan. Hierdoor wordt de snelheid beperkt tot 20m/min 

(0,33m/sec) 

2. Breng de kraanhaak op de aangewezen plaats naast de bak  

3. Hef, na het aanslagen en voordat personen in de bak plaats nemen, de bak even op zodat deze recht onder 

de kraanhaak komt te hangen. 

4. De deuren moeten gesloten zijn vooraleer de bak gehesen mag worden.  
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5. De kraan mag, in functie van de vlucht, maximaal voor de helft van het hefvermogen belast worden 

6. Slingeren, draaien en ander ongewenste beweging van de bak moet zo veel mogelijk vermeden worden 

7. Laat de bak steeds de kortste en veiligste vlucht nemen die vrij is van hindernissen 

8. Controleer dat de strijkzone vrij is van obstakels en een effen ondergrond heeft. 

9. Zet de bak steeds zacht neer. 

 

3. FOTO’S/ TEKENINGEN 

                                    
 

 

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 
 

 
 

 

5. AANDACHTSPUNTEN 

 

 

- Altijd gebruik maken van een gekeurd valharnas met vallijn 

- Steeds melden van defecten bij de technische dienst en uw overste 

- De bedieningspost van de kraan moet bemand zijn tijdens de volledige 

werkzaamheden 

 

- Nooit een bak gebruiken voor iets anders dan personen en hun uitrusting 

 -  Nooit gebruiken indien de windsnelheid op de arbeidsplaats > 16,7m/s (60km/u) -   

-   Nooit gebruiken wanneer de weersomstandigheden, inzonderheid windsnelheid, 

 een risico vormen op de veiligheid en stabiliteit van de vervoerde havenarbeiders of 

de werkzaamheden.  

- Nooit een bak gebruiken die technisch niet in orde is 

- Nooit personen overdraaien met boordkraan 

- Nooit bak onder spreader balk of andere last hangen 

- Nooit de kraanhaak op de bak afvieren 

- Nooit de bak boven water brengen indien dit niet nodig is. 
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