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In 2001 ontwikkelde de VHG vakgroep Boomverzorging
(toen nog NVB) de eerste richtlijn voor veilig werken in
de boomverzorging.

erken in de boomverzorging
brengt risico’s met zich mee.
Het is een verantwoordelijk
heid voor de branche om deze risico’s
te minimaliseren. Ongevallen zijn
niet wenselijk: nog afgezien van het
persoonlijk leed komen deze het
imago van de branche niet ten goede,
en ze kunnen leiden tot strengere
wetgeving.

Volledig herziene uitgave
De ontwikkelingen in de branche
gaan snel en de inzichten en
mogelijkheden om veilig te werken
ontwikkelen mee. In 2008 nam de
VHG Vakgroep Boomverzorging het
besluit tot herziening en uitbreiding
van de in 2001 opgestelde richtlijn.
De veiligheidscommissie van de
vakgroep is aan de slag gegaan in
samenwerking met Pointer Services.
Dit heeft geresulteerd in een geheel
herziene en actuele uitgave van de
Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging. Met bijna 200 pagina’s, vorm
gegeven in een praktische ringband
en van watervast papier, is het een
document geworden dat dagelijks ge
bruikt kan worden door iedereen die
met boomverzorging te maken heeft.

Hulpmiddel
De herziene richtlijn is een hulpmid
del voor het checken van de risico’s
in de boomverzorging. In het boekje

zijn de werkzaamheden het uitgangs
punt, en niet de machines. Van de
meest voorkomende werkzaamheden
zijn zogenaamde Taak Risico Analy
ses (TRA’s) opgesteld in helder lees
bare tabellen. Zowel in de werkvoor
bereiding als in de uitvoering kan
iedereen zo zelf eenvoudig checken
of hij of zij eventuele risico’s over het
hoofd heeft gezien. De richtlijn is er
ook voor het gemak. Als bedrijf, maar
ook als zzp’er, ben je verplicht om de
risico’s te inventariseren en volgens
de nieuwste VCA-normen is het zelfs
noodzakelijk dat er een risico-inven
tarisatie op het werk aanwezig is.
Door te werken volgens en te verwij
zen naar de TRA’s in de richtlijn is
dit probleem voor 95% opgelost.

genoeg gewerkt is. Andersom geldt,
dat het juist gemakkelijker zal zijn
om de arbeidsinspectie te overtuigen
wanneer er volgens de richtlijn is
gewerkt. Uiteraard zal echter te allen
tijde de arbeidsinspectie haar eigen
oordeel vellen.
Richtlijn Veilig Werken in de Boom
verzorging is een gezamenlijke uitgave van
de VHG-vakgroep Boomverzorging en
Pointer Services. De uitgave wordt ondersteund door Stadswerk, Kring Praktiserende
Boomverzorgers en IPC Groene Ruimte.
De kosten bedragen € 15,- (excl. btw) per
exemplaar. De Richtlijn Veilig Werken in de
Boomverzorging is verkrijgbaar bij Poel
Bosbouwartikelen BV, tel. 0577 456 561 of
via verkoop@poelbosbouw.nl

Wettelijk kader
De VHG-veiligheidscommissie gaat er
vanuit dat iedereen in de branche met
de richtlijn gaat werken. Ondanks
dat de richtlijn uitvoerig in gaat op
de wetgeving rondom arbeidsom
standigheden, heeft ze geen wettelijk
karakter. De commissie verwacht
wel dat wanneer zich een ongeval
voordoet waarbij sterk is afgeweken
van wat gebruikelijk is aan maatrege
len in de branche (zoals beschreven
in de richtlijn), de ondernemer en/
of medewerker een goed verhaal
moet hebben om de arbeidsinspectie
te kunnen overtuigen dat er veilig
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