‘aanvraag voor een werknemer’ onder
het menudeel fytolicentie. Voorwaarde
om elektronisch te kunnen werken, is
dat je werknemer beschikt over een
eigen e-mailadres. In het eerste deel
van de aanvraag moeten de persoonsgegevens ingevuld worden. Daarna
wordt gevraagd om het bewijs op te
laden waaruit blijkt dat de werknemer
beschikt over de nodige ervaring. Dit
kan door het opladen van de arbeids-

overeenkomst, een uittreksel uit de
dimona-aangiftes of een verklaring
op eer. Bij de elektronische aanvraag
wordt bij goedkeuring een bericht
gestuurd zowel naar de werknemer als
de werkgever. Wanneer je werknemer
niet beschikt over een e-mailadres,
moet je de aanvraag op papier doen. Dan
moet een kopie van de bewijsstukken
van de ervaring meegestuurd worden
met de aanvraag. Bij goedkeuring zal de

werknemer zijn fytolicentie via de post
toegestuurd krijgen. Als werkgever zal je
in dit geval geen bericht ontvangen van
de goedkeuring. O
< Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu
Voor vragen of meer informatie contacteer
AVBS-consulent Jan Vancayzeele
(jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)

VEILIGHEID VAN
MACHINES OP HET
TUINAANLEGBEDRIJF

CE-VERKLARING EN HANDLEIDING
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INTREDE VAN NIEUWE
UWE MACHINES
MAC
MACHINE
Een nieuwe machine moet na a
aankoop geïntroduceerd worden
op het bedrijf vooraleer in
te stellen. De wetgever
n dienst
d
verwacht dat alle machines een degelijke controle ondergaan
hebben aan de hand van een indienststellingsverslag. Daarnaast moet een veiligheidsinstructiekaart opgesteld worden
die de werknemers informatie geeft over de risico’s en de
maatregelen om ongevallen te voorkomen. Het opmaken van
een indienststellingsverslag en een veiligheidsinstructiekaart
is bij grote bedrijven één van de taken van de preventieadviseur. Bij kleine bedrijven is de werkgever de preventieadviseur.
GOED BEHEER VAN DE MACHINES
Een machine moet gedurende de hele levensduur veilig
blijven. Werk- en veiligheidsinstructies moeten zorgen voor
een correct gebruik van de machine. Goed onderhoud, zowel
preventief als curatief, is noodzakelijk. Hierbij dienen de nodige controles (soms verplichte keuringen) voorzien te worden.
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Arbeidsongevallen en de preventie daarvan zijn een
belangrijk aandachtspunt voor tuinaanlegbedrijven. Vooral
het werken met machines is nog altijd één van de
belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen op een
tuinaanlegbedrijf. In dit artikel leggen we de focus op
machineveiligheid. Via de checklist kan je ook nagaan of je in
orde bent met de algemene veiligheidseisen. In het volgende
e
nummer leggen we de focus op veiligheid i.v.m. werken met
personeel.

De goede werking van de beveiliging van machines zoals
afschermingen en noodstoppen dien je dus systematisch te
controleren. Hetzelfde geldt voor kettingen, trekkabels, haken,
enz. . Ladders, stellingen en klimtouwen dien je ook aan een
interne periodieke controle te onderwerpen. Zeer belangrijk is
om dit te registreren in een ‘onderhouds- en nazichtskaart’. De
‘aantoonbaarheid’ van deze controles is dus een must.

PERIODIEKE KEURING VAN HIJS- EN HEFWERKTUIGEN
Voor bepaalde machines is er een verplichte periodieke keuring noodzakelijk. Hijs- en hefwerktuigen zijn volgens ARABart 280 aan een driemaandelijkse externe controle onderworpen. Hijs- en hefwerktuigen zijn bvb. rolbruggen, kranen,
hangstellingen en takels waarbij de last in vrije val kan komen
en een gevaar vormen voor de personen die eronder lopen.
Ook hef- en hijstoebehoren zoals kettingen, haken, hijsbanden,
enz., dienen eenzelfde keuring te ondergaan. Behandelingstoestellen zoals heftrucks, graafmachines, stapelaars worden
niet als hef- of hijswerktuigen beschouwd. Maar als je deze
machines gebruikt als heftoestel waarbij de last in vrije val kan
komen, is externe controle verplicht.
PERIODIEKE KEURING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Elektrische installaties dienen zoals bepaald in het AREI, periodiek gekeurd te worden. Er dienen elektrische schema’s en
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CHECKLIST VEILIGHEID MACHINES
 nieuwe machines geleverd met een CE-attest en een handleiding
 inventarislijst van alle machines aanwezig
 indienststellingsverslag voor elke machine
 veiligheidsinstructiekaart voor elke machine
 onderhouds- enof keuringsʖche voor elke machine

 inventaris + jaarlijkse controle voor alle arbeidsmiddelen
voor werkzaamheden op hoogte
 symbolen en pictogrammen op de machines zijn steeds
aanwezig en zichtbaar
 noodstoppen of veiligheden regelmatig getest, niet verwijderd of overbrugd
 periodiek te keuren machines/installaties laten keuren door
een externe controledienst. O

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent
Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)
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VEILIG OMGAAN
N MET JJE TRACTOR
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a
en 300 ongevallen met letsels, op een
ongevallen. Van de
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arbeidsongevallen in de landbouwsector
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v de ongevallen te
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op twintig dodelijk
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k en acht op twintig
hebben tijdelijk
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ee volledige
volledige
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geschiktheid tott gevolg.
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Verplettering tijdens het aanko
aankoppelen
Verplettering tijdens het aan
aankoppelen
doet zich meestal voor wanneer iemand
de bestuurder helpt. Die persoon staat
zo goed als uit het gezichtsveld van de
bestuurder en heeft weinig plaats om
uit te wijken. Vooral wanneer de tractor
plots achteruitrijdt, bestaat het gevaar
dat hij iemand verplettert. Ook wanneer
de bestuurder zelf voor de aankoppeling zorgt, kan een ongeval gebeuren,
wanneer bijvoorbeeld de parkeerrem/
handrem van de tractor niet aanstond.
Verplettering tijdens een manoeuvre
Iemand die vlak naast een bewegende
tractor staat, kan verpletterd worden
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omdat
dat de bestuurder vaak geen goed
zicht heeft op wie of wat zich dicht bij
zich
zzijn tractor bevindt. Vooral kinderen
lopen hier gevaar.
Verplettering door val uit de cabine
Omdat veel tractoren geen stoel hebben
voor passagiers, zitten ze op het spatbord in de cabine of op het opstapje.
Sommigen zitten achterop de tractor
of de getrokken machine. Wanneer de
machine onverwacht schokt, kan de
passagier zijn evenwicht verliezen. Als
hij valt, kan hij onder het wiel van de
tractor of de aanhangwagen terechtkomen. Het kan ook fout gaan wanneer
iemand op een tractor klimt terwijl die in
beweging is.
Uitrusting van de tractor
Brandblusser. In de tractor moet een
brandblusser aanwezig zijn met het
‘Benor V’-merkteken. Let ook op de vervaldatum van het toestel. De brandblus-
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plannen van de elektrische installaties ter beschikking te zijn.
Elektrische installaties op laagspanning in industriële gebouwen of werkplaatsen dienen vijfjaarlijks gekeurd te worden.
Hoogspanningsinstallaties zijn gebonden aan een jaarlijkse
keuring. Voor huishoudelijke installaties is dit om de 25 jaar.

ser moet op een houder bevestigd zijn,
zich op een zichtbare plaats bevinden en
gemakkelijk bereikbaar zijn. Bovendien
moet de capaciteit van de brandblusser
afgestemd zijn op de maximaal toegelaten massa (MTM) van de tractor.
Verbanddoos. Een verbanddoos wordt
aangeraden, maar als er werknemers
met de tractor rijden is ze verplicht.
Verder zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nuttig in je tractor: een koptelefoon of oordoppen als je moet werken
bij een hoog geluidsniveau (>85 dB),
veiligheidsschoenen met antislipzolen
tegen glijpartijen en een zonnebril (met
UV-bescherming) tegen verblinding.
Tractormassa en brandblussercapaciteit
MTM tractor
Minder dan 2500 kg

poederblusser
BC of ABC
1 kg

2500 tot 7000 kg

2 kg

Meer dan 7000 kg

3 kg

< Rita Van Gasse, KBC Verzekeringen
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