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VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN UW HEFWERKTUIG(EN) 

EN/OF AANVERWANT MATERIAAL  

 onderzoek driemaandelijks onderzoek en jaarlijks onderzoek van de mechanismen en structuren 

HOOFDKENMERKEN  
 
Aard: Personenbak     - Hefwerktuig 

Merk: Koerts Nummer: 12048 - 20  

Type:  RHW 302 Bouwjaar: 2012 Checklist:  16 

Bedrijfslast: 2 pers. + mat. of 300 Kg Onderzoek voor indienststelling:  

  

  

OPMERKINGEN - nihil  

TOEBEHOREN - nihil 

BESLUIT  

Bij de controle van het hiervoor vermelde materiaal, volgens het programma beschreven in de rubriek "Basis en inhoud 

van onze controles" van dit verslag, 

werd niets abnormaals vastgesteld. Het gecontroleerd materiaal mag verder gebruikt worden. 

Gelieve eveneens rekening te houden met de besluiten vermeld in eventuele andere verslagen betreffende het vermelde 

materiaal. 

1
  
  
  
 1

  
  
  
 0

  
  
  
 3

  
  
  
 3

  
  
  
 v

  
  
  
 0

  
  
  
 5

  
  
  
  

 

Ing. J. WINDEY 

Directeur Generaal 

 



Blz: 2 / 2 
Verslag nr.: ANT/11/30479070/01/NL/0/ 
Contractref.: / 
 
 

BASIS EN INHOUD VAN ONZE CONTROLES 

1. ALGEMENE PRINCIPES 

Onze periodieke controles worden uitgevoerd zonder voorafgaand demonteren en zonder last, zoals bepaald in art. 281 van het Algemeen 

Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen voor personenliften. 
Ze omvatten het visueel onderzoek van de goede staat van de bereikbare componenten en de controle van de inrichtingen en onderdelen die van 

belang zijn voor de veiligheid. 

Deze onderzoeken zijn niet bedoeld om het ontwerp van het materiaal te controleren en omvatten evenmin de controle voor het in overeenstemming 

brengen met de voorschriften van het KB van 12/08/1993 en amendementen (Arbeidsmiddelen). 

• Nieuwe personenliften moeten onderworpen worden aan een eindcontrole volgens de voorschriften van de richtlijn liften 2014/33/EU; 

• Bestaande personenliften moeten onderworpen worden aan een risicoanalyse en/of een regularisatiekeuring (=onderzoek voor herindienststelling) 

door een EDTC, volgens het KB van 09/03/2003 + amendementen; 

• De hefwerktuigen en naar gelang het geval de hefgereedschappen moeten onderworpen worden aan een onderzoek voor (her)indienststelling door 

een EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na elke belangrijke wijziging of herstelling van een dergelijk toestel is eveneens een 

onderzoek voor herindienststelling vereist door een EDTC. Het verslag van het onderzoek voor (her)indienststelling moet altijd in uw bezit zijn. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen moeten na het stuiten van de val van een persoon onderworpen worden aan een onderzoek 

voor herindienststelling door een EDTC, volgens het KB van 13/06/2005. 

2. PERIODICITEIT 

Voor de ondernemingen die onderworpen zijn aan het ARAB is de periodiciteit voor de controle van de hefwerktuigen minimum 3 maanden, in 

overeenstemming met art. 281. Bovendien is een jaarlijkse controle van de mechanismen en structuren vereist. Voor het ander materiaal wordt de 
periodiciteit bepaald door de hieronder vermelde artikels van de reglementen of door het contract. Voor personenliften is de periodiciteit van de 

preventieve inspectie tenminste driemaandelijks, of onder bepaalde voorwaarden jaarlijks, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie. 

De (aanvang van de) volgende controle dient uiterlijk plaats te vinden binnen de geldende periodiciteit te rekenen vanaf de bezoekdatum 

(bezoekperiode) van deze controle. 

3. CONTROLEPROGRAMMA’S (niet limitatieve lijst) 

Referentie Materiaal Procedure Wetgeving 

L1010 Personenliften CL1 KB van 09.03.03 +Amendementen 

L1010 Fabrieksliften, goederenliften, Servicelift CL13 ARAB art. 281 

L1011, L1012, 

L1013, L1022, 
L1051 

Courante hijswerktuigen, hefgereedschappen, hoogwerkers, ladders, 

materiaal voor stellingen, courant behandelingsmateriaal, 
brandweermateriaal, specifieke controles 

CL2, CL3, 
CL9, CL15 

ARAB art. 281, KB van 31.08.2005 

L1014 
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een val: veiligheidsgordels 
& -harnassen, verankeringspunten, levenslijnen 

CL14 KB van 13.06.2005  

L1016, L1017 

Werfmateriaal en aanverwante, torenkranen, mobiele kranen, 
materiaalliften, transportplatformen, gemotoriseerde werkplatformen, 
beweegbare hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen, 

personenbouwliften 

CL2, CL4, 
CL6, CL16, 
CL18, 

CL19, CL20 

ARAB art. 281, 452, 453 

L1031 Kabelbanen CL11 ARAB art. 281, 282 

L1019 Roltrappen en rolpaden CL8 ARAB art. 44quinquies 

L1026 Metalen gordijnen CL10 ARAB art. 662 

L1020-L1021 Specifieke haventoestellen en havenmaterieel CL2, CL17 ARAB art. 281, reglement van 1.02.1994 + amendement 

L1018 Hefbruggen CL5 ARAB art. 283bis 

L1028 Speelpleinen en speelpleintoestellen CL7 KB van 28.03.2001 

L1030 Attractie(park)toestellen, kermistoestellen CL12 KB van 10.06.2001 en 18.06.2003 

P3513 
Acetyleenontwikkelaars, reduceertoestellen, branders, 
vlamterugslagbeveiliging 

35130043 KB van 28.03.2014 

P3515 Centrifuges en gelijkaardige toestellen 3515 ARAB art. 323 

De overige uitrustingen worden gecontroleerd naar de geest van art. 281 van het ARAB. 

Elektrische lastoestellen: visuele controle zonder metingen. Er moeten elektrische metingen worden uitgevoerd om de conformiteit van dat 

materiaal met de voorschriften van art. 57 van het AREI te controleren. Zij zouden met name moeten worden uitgevoerd bij de indienststelling, na 

elke herstelling of wijziging, bij elke nieuwe bestemming of plaatsing in een omgeving met verhoogd risico, op periodieke basis, waarbij de 
periodiciteit bepaald wordt in functie van de resultaten van een risicoanalyse. 

Onze dienst elektrische controles staat tot uw beschikking om die metingen uit te voeren. 

Tribune, podium, toneel: ons onderzoek omvat enkel het nakijken van de staat van de tribune, podium of het toneel. Het onderzoek slaat niet op de 
nationale voorschriften betreffende evacuaties bij brand of andere reglementaire bepalingen. Meer bepaald de correcte toepassing van de 

voorschriften van het K.B. van 17 juli 1989 + amendement, betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij 

manifestaties in stadions, werden niet onderzocht. 

4. INFORMATIE BIJ HET LEZEN VAN HET VERSLAG 

Identificatie van het materiaal: de gegevens die erin voorkomen, dienen enkel om op ondubbelzinnige wijze het gecontroleerde materiaal te 

identificeren en worden, met name wat de bedrijfslast betreft, enkel ter informatie vermeld. 

• Noten: ze worden enkel ter informatie gegeven en hebben geen invloed op het besluit. 

• Opmerkingen: ze hebben de verplichting tot gevolg van het zo spoedig mogelijk terug in goede staat brengen. 

• Dringende opmerkingen: ze hebben de verplichting tot gevolg van het terug in goede staat brengen vóór elke nieuwe ingebruikname. 

Een kopie van de checklists (CL) die gebruikt werden tijdens de controle, kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden. 
Dit verslag staat niet gelijk met de risicoanalyse zoals bepaald door het K.B. van 12/08/1993 + amendementen (Arbeidsmiddelen – Codex) of met 

een goedkeuring van de keuze van het arbeidsmiddel door de gebruiker. Wij staan tot uw dienst om deze analyse uit te voeren. 

Gelieve u er ook van te vergewissen dat er in uw geval geen andere voorschriften van toepassing zijn. 

Wij staan tot uw beschikking voor verdere informatie. 
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