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Vergeet niet te keuren op veiligheid
Alle apparaten, machines en installaties waar je mee werkt moeten deugdelijk zijn. Dat klinkt logisch, maar je
moet het ook kunnen aantonen. Dit betekent dat je naast het regelmatige onderhoud ook af en toe moet keuren
en de uitkomsten hiervan schriftelijk moet vastleggen.

D

e werkgever moet er volgens de
Arbowet voor zorgen dat arbeids
middelen zodanig zijn uitgerust
dat de werknemer er veilig mee kan werken.
Deze verplichting geldt ook voor de appara
ten die de werkgever inhuurt. Het werken
met machines is nooit zonder risico.
Wanneer jij als werknemer ermee gaat wer
ken, moet je gewezen worden op de gevaren
voor jezelf en de omstanders.

Keuring
De arbeidsmiddelen waarmee je werkt, wor
den ingedeeld in klassen. Hoe groter het risico,
hoe hoger de klasse. De schaftwagen is een
voorbeeld van een arbeidsmiddel dat wordt
ingedeeld in klasse 0. Het overgrote deel van
de arbeidsmiddelen in de groenvoorziening
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vallen in klasse 1. Voorbeelden hiervan zijn
de handgereedschappen, zoals de bosmaaier,
een heggenschaar en de kantensnijder.
De arbeidsmiddelen uit klasse 0 en 1 mogen
worden gekeurd door eigen medewerkers
die daarvoor zijn aangewezen door de eige
naar of werkgever. Wanneer jij dit gaat
doen, moet je voldoende inzicht hebben in
de handleiding van de fabrikant. Je kent de
werking van het arbeidsmiddel en je bent
bekend met de risico’s ervan. Ook is het
noodzakelijk dat je op de hoogte bent van de
regelgeving en dat je een technische achter
grond hebt.
Een voorbeeld van een arbeidsmiddel in
klasse 2 is de heftruck. Die moet worden
gekeurd door een speciaal daartoe opgeleid
persoon die onafhankelijk is.

Aan een bedrijf dat arbeidsmiddelen uit klasse
3 wil keuren, worden nog strengere eisen
gesteld. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om
een hoogwerker. Dit bedrijf moet beschik
ken over een specifiek kwaliteitssysteem
certificaat of een accreditatie als inspectieinstelling. Ook moet het keuringsmateriaal
aan specifieke eisen voldoen.
Voor alle arbeidsmiddelen geldt dat je ze
keurt in de situatie zoals ermee wordt
gewerkt. Bij een aanbouwmachine is dit
dus wanneer de machine aan de trekker zit.
Bij een bosmaaier of motorkettingzaag moet
de machine altijd worden gestart en met
draaiende motor worden getest.
Er zijn diverse firma’s en instellingen die
checklists hebben die je kunnen helpen bij
het keuren van een machine. Tegelijkertijd
kun je deze lijsten ook gebruiken om de
keuringsresultaten op vast te leggen. Deze
resultaten moeten goed worden gearchiveerd,
zodat je te allen tijde de uitkomsten kunt
laten zien wanneer de Arbeidsinspectie daar
om vraagt.

Het keuren van arbeidsmiddelen is verplicht. Door de uitkomsten goed vast te leggen,
kun je de resultaten tonen als de Arbeidsinspectie hierom vraagt.
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Een motorkettingzaag heeft onderhoud nodig. De
ketting wordt bot waardoor er meer trillingen ont
staan. Het luchtfilter vervuilt en dit veroorzaakt
meer uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.
Tegelijk met het uitvoeren van het onderhoud kan
de machine worden gekeurd. Ook controle van de
veiligheidsvoorzieningen hoort daarbij. Het inter
val van het onderhoud en de keuring is mede
afhankelijk van het gebruik. Constateer je ernstige
gebreken, dan moet je dit direct melden aan je
werkgever.

Een bosmaaier is voorzien van een beschermkap
rondom het maaigarnituur. Elk maaigarnituur
heeft zijn eigen beschermkap. De beschermkap
moet origineel zijn en mag geen grote beschadi
gingen vertonen. Wanneer aan een bosmaaier een
ander werktuig wordt gemonteerd dan in de hand
leiding van de fabrikant staat beschreven, wordt
dit beoordeeld als oneigenlijk gebruik van de
machine. Een voorbeeld is de montage van een
onkruidborstel wanneer deze optie niet is beschre
ven.

Bij een bosmaaier met een draadkop zal de draad
lengte afslijten door het maaien. Bij een halfauto
matische kop kun je de draadlengte weer langer
maken door de draadkop op de grond te drukken.
Te lange draadeinden leveren gevaar op. In de kap
zit een mesje die ervoor zorgt dat de draadeinden
niet te lang kunnen worden. Bij de keuring is dit
een controlepunt.

De machinerichtlijn schrijft voor dat de machine
voorzien moet zijn van pictogrammen die de
gevarenen veiligheidsvoorschriften aangeven. De
fabrikant heeft in zijn gebruikershandleiding aan
gegeven welke pictogrammen op de machine
horen. Wanneer deze pictogrammen beschadigd
zijn, moeten ze worden vervangen door nieuwe.
Als gebruiker moet je weten wat de pictogrammen
betekenen.

Het voorgeschreven interval voor de keuring
bedraagt voor de meeste arbeidsmiddelen een
jaar. Maar dit kan mede afhangen van het gebruik.
Het blijft daarom de verantwoordelijkheid van de
werkgever om de juiste termijn vast te stellen. Met
behulp van een sticker kun je de laatst gehouden
keuringsdatum of de volgende keuringsdatum
aangeven.
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Het Arbobesluit schrijft voor dat er van alle uit
gevoerde keuringen en inspecties schriftelijke
bewijsstukken moeten zijn. Deze moet je aan de
Arbeidsinspectie kunnen laten zien. Wanneer je de
inspectie of keuring tegelijk met een onderhouds
beurt uitvoert, kun je de registratie van beide
combineren. Dit levert informatie op over de
onderhoudssituatie van het arbeidsmiddel en
bespaart tijd en kosten.
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