Waarom deze opleiding?
In artikel 7.18 van het Arbobesluit is bepaald dat personen die hijs- en hefwerktuigen
bedienen, in het bezit moeten zijn van een specifieke deskundigheid (een bewijs van
deelname). Met bedienen wordt bedoelt het laden en lossen van eigen lading, dus geen
hijswerkzaamheden. In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn
personeel voldoende is geschoold, zodat de veiligheid en gezondheid en het welzijn die
verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd.
Voor het verrichten van hijswerkzaamheden in de bouwnijverheid boven de 10 ton/meter,
moet de chauffeur in het bezit zijn van een deskundigheidsbewijs volgens NEN EN 45013.
Ook wel het TCVT -certificaat (stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) genoemd.
Opleidingen > auto laadkraan met hijsfunctie
Waarom deze opleiding?
Middels de Arbowet is bepaald dat de werkgever erop toe moet zien dat, wanneer het gaat
om verrichtingen van hijswerkzaamheden in de bouwnijverheid boven de 10 ton/meter, de
chauffeur/machinist in het bezit moet zijn van een deskundigheidsbewijs volgens NEN EN
45013. Ook wel het TCVT-certificaat (stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport)
genoemd.
Voor het laden en lossen van eigen lading met een auto laadkraan beneden de 10 ton/meter,
is instructie op basis van gebruiksaanwijzing, training op de machine en/of een gerichte
opleiding voldoende.
ARBObesluit Artikel 7.18. Hijs- en hefwerktuigen
1. Een hijs- of hefwerktuig is op of nabij de bedieningsplaats voorzien van een goed leesbare
aanduiding, die voor elke gebruikelijke configuratie van dat werktuig de toegelaten
bedrijfslast vermeldt.
2. Een hijs- of hefwerktuig wordt, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder belast
dan de toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat.
3. Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke
deskundigheid bezitten.
4. Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van
goederen,worden in de plaats van of tezamen met goederen geen personen vervoerd.
5. Een hijs- of hefwerktuig dat niet is bestemd of ingericht voor het hijsen of heffen van
personen en waarbij de kans aanwezig is op foutief gebruik, wordt voorzien van een goed
leesbare waarschuwing tegen personenvervoer.
6. Hijs- en hefwerktuigen worden zodanig opgesteld dat het gevaar wordt beperkt dat de
lasten de werknemers raken, dan wel ongewild op gevaarlijke wijze uit hun baan of in een
vrije val raken of losraken.
7. Doeltreffende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat werknemers zich
niet ophouden onder hangende lasten.
8. Hangende lasten worden niet verplaatst boven niet beschermde werkplekken waar zich in
de regel werknemers bevinden.

9. Indien bij toepassing van de leden zeven en acht het goede verloop van de
werkzaamheden niet kan worden gegarandeerd, worden passende procedures vastgesteld
en toegepast om de veiligheid van de betrokken werknemers te waarborgen.

