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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
De heftruckbestuurder kan tewerkgesteld worden in diverse sectoren. In hoofdzaak bestuurt hij/zij een
heftruck en worden hierbij goederen getransporteerd van punt A naar punt B, mét respect voor de
geldende veiligheidsvoorschriften.

wwAanvullende taken:
•
•
•
•
•

Laden en lossen van vrachtwagens;
Stapelen en/of stockeren van de goederen in rekken;
Nakijken van de goederen op mogelijke schade en/of onvolledigheid;
Tekenen voor ontvangst van pakbon/vrachtbrief;
Uitvoeren van onderhoud en controle van de heftruck.

Het is belangrijk te weten dat de heftruckbestuurder een functie bekleedt, die:
• verantwoordelijkheid vereist, gezien het gaat om gevaarlijke handelingen en het verplaatsen van lasten;  
• een veiligheidsfunctie inhoudt, gezien het besturen van een heftruck de veiligheid en gezondheid van de
andere werknemers in de onderneming kan schaden.  

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
Er zijn verschillende opleidingen voorhanden met betrekking tot tewerkstelling als heftruckchauffeur. Deze
gaan van kort tot langlopend, afhankelijk van de inhoud en de competenties die worden aangeleerd. Dergelijke opleiding dient bijkomend ook regelmatig hernieuwd te worden.
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om aan een opleiding te kunnen deelnemen:
• Minstens 18 jaar zijn (uitgezonderd DBSO);
• Beschikken over een medisch geschiktheidsattest.
Volgende opleidingen zijn van toepassing (niet-limitatief):
• Beroepssecundair onderwijs (BSO): 7e specialisatiejaar, studierichting ‘logistiek’.
• Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) is modulair georganiseerd met 2 theoretische lesdagen per
week. De overige drie dagen worden besteed aan werkplekleren; vb. bestuurder heftruck en bestuurder
reachtruck.
• Secundair volwassenenonderwijs: studierichting ‘Heftruckchauffeur’ of ‘Reachtruckchauffeur’.
• SYNTRA- of VDAB-opleidingen, andere opleidingsinstituten.
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn om het beroep te mogen uitoefenen:
• Minstens 18 jaar zijn;
• Beschikken over een medisch geschiktheidsattest;
• Bekwaam en bevoegd zijn:  
• De uitzendkracht moet een getuigschrift kunnen voorleggen dat aantoont dat de opleiding tot
heftruckchauffeur met succes werd voltooid (= bekwaam);
• De uitzendkracht moet een verklaring van de werkgever kunnen voorleggen die aantoont
dat hij/zij bevoegd wordt bevonden om een heftruck te besturen (= bevoegd).
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1.3 Lokalisatie
•
•
•
•
•

Magazijn
Loods
Distributiecentra
Opslagplaatsen
(Lucht)haven

1.4 Arbeidsmiddelen
De vorkheftruck is allicht het best gekend, maar er zijn verschillende types gemotoriseerde transport
werktuigen voorhanden. Ze worden aangewend, afhankelijk van de doelstelling en het type lading die men
dient te behandelen.
Onthoud hierbij dat elke machine uitgerust dient te zijn met de specifieke instructies omtrent een veilig
gebruik, onderhoud, controle en dat deze instructies ook beschikbaar dienen te zijn voor raadpleging door
de gebruiker. Bovendien beschikt elke locatie over een intern verkeersplan (Codex IV.3-7,2°) hetwelk ook
een toelichting vereist bij aanvang van de werkzaamheden.  

wwElektrische transpallet

De elektrische pallettruck is een transportwerktuig, waarbij de bestuurder (euro)pallets verplaatst door
middel van vorken die zich vooraan de truck bevinden. Deze vorken hebben een geringe hefhoogte. Bijgevolg is dit toestel niet bedoeld voor het stapelen of stockeren van ladingen. De elektrische transpallet wordt
voornamelijk ingezet voor het laden en lossen van vrachtwagens alsook voor het transport van paletten in
de onderneming of het magazijn.
Specificaties:
• Aandrijving: Elektrisch;
• Besturing: Meelopend of meerijdend;
• Hefhoogte: Gering, ± 25cm;
• Transport: Intern.

wwVorkheftruck

De vorkheftruck is een transportwerktuig, waarbij de bestuurder goederen op (euro)pallets transporteert
door middel van vorken die zich vooraan de truck bevinden. Het toestel wordt voornamelijk ingezet voor
het laden en lossen van vrachtwagens alsook voor het heffen en verplaatsen van ladingen in allerlei industriële activiteiten.
De oppervlakte die nodig is om een manoeuvre uit te voeren, is afhankelijk van het type heftruck:
• Als het een heftruck betreft met 4 wielen, dan is de draaicirkel vrij groot (± 4 meter) omwille van het
contragewicht. Dit wil zeggen dat het laadvermogen volledig gecompenseerd wordt door het eigen
gewicht van de heftruck. Het toestel wordt voornamelijk ingezet voor goederenbehandeling buiten,
omwille van de hefcapaciteit (> 2  ton) en omwille van het feit dat dit type meer geschikt is voor het
oprijden van hellingen en/of het rijden op een ondergrond in slechte staat.  
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• Als het een heftruck betreft met 3 wielen, dan is de draaicirkel kleiner en is het toestel ook beter wendbaar. Echter, dit wordt gecompenseerd door een lagere hefcapaciteit. Ze zijn uitstekend inzetbaar in
magazijnen met smalle gangpaden.
Specificaties:
• Aandrijving: Elektrisch of thermisch (Diesel, LPG);
• Besturing: Meerijdend, in de rijrichting;
• Hefhoogte: ± 3 meter;
• Transport: intern & extern.
Een vorkheftruck is multifunctioneel inzetbaar door middel van de verschillende voorzetapparatuur die op
het vorkplatform gemonteerd kunnen worden om het transport van speciale ladingen te vergemakkelijken.
ww Voorbeelden zijn:

Vorktand: het meest courante hulpmiddel (telt 2, 3 of 4 vorken, afhankelijk
van het draagoppervlak).

Draagdoorn: een hulpmiddel om materiaal op rollen te verplaatsen.  

Vatenklem: een hulpmiddel voor het grijpen van vaten.

Telescopische vork: de vorken kunnen verlengd of verkort worden, manueel
of aan de hand van een hydraulische vijzel.  

LET OP:
• Het voorzetten van apparatuur wijzigt het laadvermogen van de heftruck.
• Indien er sprake is van voorzetapparatuur waarbij men lasten gaat hijsen (bv. hijsjuk), dan wordt de
heftruck ingezet als hijstoestel en is er een driemaandelijkse keuring door een EDTC  vereist. In alle
andere gevallen volstaat een regelmatige controle van de heftruck door een “bevoegd persoon”
(kan iemand intern zijn).
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wwZijlader

De zijlader is een transportwerktuig, waarbij de bestuurder langwerpige ladingen transporteert in de
lengterichting van het voertuig. Op die manier bewerkstelligt men een efficiënt ruimtegebruik, gezien de
gangbreedte gereduceerd kan worden. De zijlader wordt voornamelijk gebruikt voor het verplaatsen van
bouwmaterialen, buizen, houten planken e.a.

Specificaties:
• Aandrijving: Elektrisch of thermisch (Diesel, LPG);
• Besturing: Meerijdend, dwars t.o.v. de rijrichting;
• Hefhoogte: ± 4 – 6 meter;
• Transport: Intern.

wwStapelaar

De stapelaar is een transportwerktuig, waarbij de bestuurder (euro)pallets met goederen verplaatst en
stapelt in ruimten met een beperkte bewegingsvrijheid.  
De stapelaar met meelopende bestuurder heeft een beperkte snelheid van 6 km/u. Dit toestel heeft een
grote draaicirkel, omwille van het contragewicht, en wordt bediend aan de hand van een dissel.  
De stapelaar met meerijdende bestuurder heeft een beperkte snelheid van 16 km/u. Meerijdend wil zeggen
dat de bestuurder het voertuig zittend of rechtopstaand bestuurt vanop een platform of met een stuurpost.
Onder de vorken bevinden zich steunpoten met wielen ter creatie van extra stabiliteit bij het heffen van
ladingen. Dit toestel heeft een kleine draaicirkel, waardoor deze gemakkelijk draait in smalle doorgangen.
Met platform

Specificaties:
• Aandrijving: Elektrisch;
• Besturing: Meelopend of meerijdend;
• Hefhoogte: ± 2 – 6 meter;
• Transport: Intern.
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Zittend
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wwOrderverzameltruck
De orderverzameltruck is een transportwerktuig, waarbij de bestuurder goederen verzamelt die in rekken
zijn opgeslagen (al dan niet op (euro)pallets) op basis van welbepaalde orders, bijvoorbeeld het klaarmaken
van een lading voor wegtransport. Typisch aan dit voertuig is dat de besturingspost samen met de vorken
de hoogte in gaat. Dit laat de bestuurder toe om de (euro)pallets op de vorken te nemen zonder de cabine
te verlaten. De orderverzameltruck wordt voornamelijk ingezet in distributiecentra of magazijnen.
Specificaties:
• Aandrijving: Elektrisch;
• Besturing: Meerijdend;
• Hefhoogte:
• Laagniveau: ± 2.8m;
• Middenniveau:  ± 6m;
• Hoogniveau: ± 12m ;
• Transport: Intern.

wwReachtruck
De reachtruck is een transportwerktuig, waarbij de bestuurder (euro)pallets stockeert in rekken door
middel van vorken die bevestigd zijn aan een uitschuifbare mast dewelke bovendien zowel naar voor als
naar achter geschoven kan worden. Vermits dit toestel slechts beschikt over 1 achterwiel, heeft dit een
kleine draaicirkel en manoeuvreert dit gemakkelijk in smalle doorgangen. De reachtruck wordt voornamelijk
gebruikt in opslagplaatsen of magazijnen.  

•
•
•
•
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Specificaties:
Aandrijving: Elektrisch;
Besturing: Meerijdend, dwars t.o.v. de rijrichting;
Hefhoogte: ± 6 meter;
Transport: Intern.
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1.5 Voorafgaande instructies
Belangrijk is dat de uitzendkracht goed onthaald wordt bij aanvang van de werkzaamheden binnen de
onderneming van de gebruiker.
Volgende punten zijn hierbij van belang:
• De uitzendkracht informeren over:
• Alle risico’s verbonden aan de werkpost;
• De verplichtingen van de hiërarchische lijn;
• De opdrachten en bevoegdheden van de interne of externe dienst;
• De toegangen van de sociale voorzieningen (vestiaires, wc, refter, …);
• De organisatie van de eerste hulpverlening;
• De lokalisatie van de gevaarlijke toegangszones;
• De te nemen acties bij noodgevallen zoals brand, evacuatie, ongeval, enz.
Specifieke veiligheidsinstructies die nodig zijn om de risico’s eigen aan de werkpost of activiteit te voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot:

wwWerkattitude

Er wordt verwacht dat de uitzendkracht, die een veiligheidsfunctie bekleedt, zich verantwoordelijk gedraagt.  
Volgende zaken mogen zich in geen geval voordoen:
• Besturen van een gemotoriseerd toestel zonder adequate opleiding;
• Vervoeren/heffen van een persoon met heftrucks die hiervoor niet zijn uitgerust;
• Heffen van een lading die het maximale laadvermogen van de heftruck overschrijdt;
• Maak het contragewicht nooit zwaarder door er extra gewicht op te plaatsen;
• Heffen van een lading die niet in evenwicht is en/of niet goed gepositioneerd;
• Heffen van een lading met slechts 1 vork;
• Zorg ervoor dat er zich geen personen onder de lading bevinden;
• Rijden met opgeheven vorken en bruuske rembewegingen;
• Achterlaten van de heftruck op de rijweg;
• Roken in de nabijheid van een batterij die opgeladen wordt of bij het tanken van brandstof .

•
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wwCorrect werken met een gemotoriseerd transportwerktuig:
Voor gebruik
• Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk, o.a. veiligheids
schoenen en -handschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming ... ;
• Lees aandachtig de werkinstructies bij aanvang van de werkzaamheden;
• Controleer het transportwerktuig op mogelijke afwijkingen, zoals banden, wielen, spiegels, lichten, claxon,
veiligheidsriem, e.a. Indien er vastgesteld wordt dat deze zich niet meer in goede staat bevinden, dient dit
gemeld te worden aan de leidinggevende en mag het transportwerktuig niet gebruikt worden.
Aanwijzingen bij het verplaatsen van de lading: algemeen
• Zorg ervoor dat je steeds voldoende (diepte)zicht hebt op de rijweg en vraag hulp bij een belemmerd zicht;
• Kijk steeds in de rijrichting;
• Respecteer de wegcode van zodra u zich op de openbare weg bevindt;
• Leef de intern geldende veiligheids- en verkeersregels na;
• Leef de snelheidsbeperkingen na;
• Rijd steeds rechts van de rijweg en wees aandacht voor gladde en/of vochtige vloeren;
• Laat het transportmiddel nooit staan in doorgangswegen.
Aanwijzing bij het verplaatsen van de lading: meelopende bestuurder
• Trek de elektrische transpallet voorwaarts en geef richting door gebruik te maken van de handgreep van
de stuurstang;
• Stap naast de transpallet met gestrekte arm en een rechte rug;
• Houd voldoende afstand tussen de muur en de transpallet om beknelling of verplettering te vermijden.
Aanwijzing bij het verplaatsen van de lading: meerijdende bestuurder
• Maak gebruik van de veiligheidsgordel;
• Houd hoofd, handen en voeten binnen de grenzen van het transportwerktuig;
• Rijd nooit met opgeheven vorken, zowel geladen als ongeladen (± 25 cm);
• Houd de mast steeds lichtjes naar achteren gekanteld bij het vervoeren van een lading;
• Kijk uit voor voetgangers en vertraag voor een bocht of kruispunt (defensief rijden);
• Gebruik de claxon indien nodig (in een bocht, aan een kruispunt, bij het binnenrijden in het magazijn);
• Rijd vooruit een helling op en rijd, indien geladen, achteruit een helling af steeds met lage snelheid;
• Houd voldoende afstand tot andere transportwerktuigen in de omgeving (min. 3 maal de lengte);
• Rijd niet op een verbindingsplaat tussen laadkaai en vrachwagen alvorens volgende zaken gecontroleerd
te hebben;
• Max. Belastbare gewicht?
• Is de verbindingsplaat voldoende bevestigd en staat de vrachtwagen vast?
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Aanwijzingen bij het heffen van de lading
• Kijk na of de te laden/heffen paletten in goede staat zijn en aangepast aan de stockagemogelijkheden;
• Transporteer de lading met de vorken op 25 cm hoogte en met een naar achtergekantelde mast;
• Positioneer het transportwerktuig in het midden van de laadopening en recht voor de plaats waar gestapeld moet worden. Breng het transportwerktuig tot stilstand (neutrale stand, handrem op) en zet de mast
verticaal;
• Hef de lading tot op de gewenste hoogte en ga na of de lading goed horizontaal ligt wanneer hij ter
hoogte van het gezichtsveld komt;
• Beweeg traag vooruit (handrem losmaken), op het moment dat de last zich boven stapelhoogte bevindt;
• Breng het transportwerktuig opnieuw tot stilstand, zet de lading traag neer en maak de vorken los door
ze lichtjes naar beneden te brengen.

Aanwijzingen bij het oppikken en neerzetten van de lading
• Zet de mast in verticale stand en breng de vorken tot op de gewenste hoogte;
• Rijd traag vooruit en plaats de vorken in de pallet;
• Hef de lading, kijk na of de doorgang vrij is en rijd achteruit met de lading op de opgeheven vorken;
• Zet de mast naar achter en breng de lading tot op 25 cm van de grond.

Na gebruik
• Parkeer naast de doorgang en indien mogelijk op een voorbehouden plaats. Bij het parkeren op een helling, maak dan gebruik van een wielblokje;
• Zet de mast licht naar voren gekanteld en de vorken op de grond;
• Zet de versnellingspook in neutraal, plaats het stuurwiel recht, stop de motor en trek de handrem op;
• Neem de contactsleutel mee, zoals het intern reglement het vereist;
• Vergeet niet de batterij te laden, indien het een elektrisch toestel betreft, of om de brandstof bij te vullen,
indien het een toestel met een verbrandingsmotor betreft;
• Noteer eventuele opmerkingen over het transportmiddel in het onderhoudsboekje.  
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1.6 Te voorziene opleidingen
Art. IV. 3-7 van de Codex stelt dat de gebruiker moet voorzien in een adequate opleiding van de
uitzendkracht voor het veilig besturen van een heftruck. Gezien het begrip ‘adequate opleiding’ inhoudelijk
niet verder gespecifieerd wordt, is het de gebruiker die beslist wat hij verstaat onder een adequate opleiding. Deze bepaling vloeit voort uit een degelijke risicoanalyse van de werkpost.
Er bestaat geen rijbewijs voor het besturen van een heftruck; het heftruckattest geeft echter wel een
aanwijzing dat de uitzendkracht hiervoor een opleiding heeft gevolgd. Dit attest dient ook steeds
gecombineerd te worden met een degelijke toelichting van de interne regels bij de gebruiker (o.a.
verkeersplan, type heftruck, soorten lasten e.a.).  
LET OP:
Het gebruik van een manueel transpallet vereist geen specifieke toelating, gezien het een NIET-gemotoriseerd toestel betreft en de lading bijgevolg voortgetrokken of geduwd wordt op basis van fysieke
kracht. De manuele transpallet heeft een geringe hefhoogte (± 25cm) en wordt ingezet voor het
verplaatsen van (euro)pallets over een korte afstand.
Voor tewerkstelling in een VCA-gecertificeerd bedrijf, dient de opleiding tot heftruckbestuurder (theorie en
praktijk) voltooid te worden in een door BeSaCC erkend opleidingsinstituut en examencentrum. Aanvullend
is ook de basisopleiding veiligheid (B-VCA) een minimale vereiste.
OPGELET:
Vaak wordt er van een heftruckbestuurder ook gevraagd om een rolbrug te bedienen. Uiteraard
moeten ook zij in dat geval aan de functievereisten van een rolbrugbestuurder voldoen.

1.7 Student-werknemers
De gebruiker beschikt over een voorafgaande risicoanalyse van de werkpost. Daaruit zal blijken of de werkpost al dan niet geschikt is voor een jobstudent. Eén van de preventiemaatregelen kan zijn dat, gebaseerd
op Codex X.3, bepaalde activiteiten verboden zijn voor de jobstudent.

wwHierbij enkele aandachtspunten:
• Het besturen van gemotoriseerde toestellen, zoals de hef- en reachtruck, is altijd verboden voor een
jobstudent.
Het betreft:
• Het verplaatsen, heffen, stapelen, stockeren of de-stockeren van lasten; of
• Laden en lossen van vrachtwagens in de ondernemingen of opslagplaatsen.
• Dit verbod geldt ook op die plaatsen die periodiek of tijdelijk worden gebruikt voor de organisatie van
evenementen. (Nieuw sinds 30/06/2019)
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• Een uitzondering hierop vormt de besturing van een manueel en/of elektrische transpallet. Deze laatste
wordt slechts toegelaten in bepaalde omstandigheden (zie ook CIN2014 02 Bescherming van jobstudenten):
• Platformtruck met meelopende bestuurder (elektrisch transpallet):
w Toegelaten vanaf 16 jaar;
w Kan last net voldoende hoog heffen om de last te kunnen vervoeren;
w Max. 6 km/uur;
w Bij loslaten keert bedieningsorgaan naar neutrale stand en komt de rem in werking.
• Platformtruck met meerijdende bestuurder:
w Toegelaten vanaf 18 jaar;
w Kan last net voldoende hoog heffen om de last te kunnen vervoeren;
w Max. 16 km/uur;
w Bij loslaten keert bedieningsorgaan naar neutrale stand en komt de rem in werking.
• Voorwaarden die gelden voor zowel de platformtruck met meelopende bestuurder als met meerijdende bestuurder:
w De jobstudent krijgt een adequate opleiding voor het veilig besturen;
w De werkgever verzekert zich ervan dat de jobstudent voldoende zin voor verantwoordelijkheid
heeft;
w De gebruiker vraagt voorafgaand advies van Comité PBW en preventieadviseur;
w De gebruiker neemt effectieve preventiemaatregelen en zorgt dat deze worden gecontroleerd;
w Enkel in aanwezigheid van een ervaren werknemer.

1.8 Bijkomende informatie
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2 RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
GEVAAR
Onvoldoende
ervaring en/of
voorkennis

RISICO
ww Lichamelijke verwondingen
ww Schade t.a.v. derden
ww Schade aan materiaal

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Men dient te beschikken
over een adequate
opleiding en een toelating
van de werkgever om
een transportwerktuig te
besturen.   
ww De gebruiksaanwijzing/
veiligheidsinstructies dienen
beschikbaar gesteld te
worden voor de bestuurders.  
ww Aanwezigheid van een
typeplaatje op het
transportwerktuig, met o.a.
aanduiding van het max.
laadvermogen.

Ontbreken van
een degelijk
onderhoud en/of
controle van het
transportwerktuig

ww Lichamelijke verwondingen

Wanorde op de
werkplek

ww Kantelen

t Gemorste
vloeistoffen

ww Uitglijden  

t Rondslingerend
materiaal

ww Jaarlijkse keuring van het
transportwerktuig door een
extern bevoegd persoon.
ww Visuele controle van
het transportwerktuig
voor gebruik, m.b.t.
abnormaliteiten.

ww Vallen
ww Struikelen

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij;
veiligheidsschoenen met antislipzool.
ww Vrijhouden van de vlucht- en
evacuatieroute.
ww Zorg voor een ordelijke
werkplek en laat geen
materieel rondslingeren.
ww Draag steeds de veiligheids
gordel.

Hanteren van
lasten

ww Rugletsel
ww RSI

1

ww Spier- en gewrichtspijnen

ww Voorzie in voorlichting en
vorming, omtrent het correct
hanteren van lasten.
ww Maak gebruik van hef- en
tiltechnieken.
ww Maak gebruik van de
beschikbare hulpmiddelen.

1

RSI of Repetitive Strain Injury is een letsel dat ontstaat door overbelasting van de spieren en/of gewrichten.
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EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN
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GEVAAR
Vallende
voorwerpen/lading

RISICO
ww Lichamelijke verwondingen
ww Verplettering
ww Breuken

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij; met
nadruk op het dragen
van de veiligheidshelm en
veiligheidsschoenen.

Disbalans van
ww Kantelen
transportwerktuig
ww Beknelling
en/of negeren
van toegelaten
maximale belasting

ww Bij kanteling, klem jezelf
vast in de cabine van het
transportwerktuig.

Slechte
zichtbaarheid van
medewerkers

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij: bij
voorkeur reflecterend.

ww Aanrijding

ww De maximaal te heffen
last staat vermeld op het
identificatieplaatje, bevestigd
op het transportwerktuig.

ww Oplettendheid is geboden;
kijk steeds in de rijrichting.
ww Hanteer een  defensief
rijgedrag.
ww Duidelijke markering van
rijweg en voetgangerszone.
Hoge werkdruk

ww Vermoeidheid

ww Voorzie in rusttijd.

ww Verminderde concentratie

ww Tijdig melding maken van
een té hoge werkdruk bij de
leidinggevende.

ww Verminderde
waakzaamheid
Koppelen/
ontkoppelen van
een batterij

ww Elektrocutie
ww Brandwonden
ww Explosie

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
Veiligheidsbril, veiligheids
handschoenen.
ww Schakel de afzuiginstallatie en
het ventilatiesysteem in.  
ww Zorg ervoor dat bij het
koppelen/ontkoppelen van
de batterij er geen stroom
staat op de heftruck of het
laadstation.
ww Controleer of de kabels niet
gekneld zitten en de kap van
de batterij open staat.
ww Start in geen geval het
transportwerktuig tijdens het
opladen van de batterij.
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GEVAAR
Blootstelling aan
uitlaatgassen en
dampen (LPG,
Diesel)

RISICO
ww Explosie
ww Brand
ww Giftig

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Zorg voor voldoende
ventilatie, opdat uitlaatgassen
en dampen zich niet kunnen
opstapelen.
ww Gebruik thermische
transportwerktuigen bij
voorkeur niet in gesloten
ruimten.
ww Zorg voor een regelmatige
controle van de tank/systeem
m.b.t. vaststelling van
beschadigingen of lekken.
ww Rook niet in de aanwezigheid
van brandbare gassen.   

Blootstelling aan
lawaai

ww Gehoorverlies: tijdelijk of
permanent
ww Tinnitus
ww Stress

ww Het dragen van gehoor
bescherming, zoals oordoppen
of oorschelpen:
•• Vanaf 80 dB(A): ter
beschikking
•• Vanaf 85 dB(A): verplicht
dragen  

Blootstelling aan
lichaamstrillingen

ww Overbelasting van spieren
en gewrichten
ww Rugklachten
ww Vermoeidheid
ww Storingen in bloedsomloop

ww Beperk de blootstellingsduur
ww Kies voor trillingsarme
transportwerktuigen
ww Zorg voor een goed
onderhoud van het transport
werktuig, opdat de absorptie
van trillingen maximaal
behouden blijft.
ww Zorg voor een goede staat
van de vloer/ondergrond:
vlak, stevig en vrij van
rondslingerende objecten of
gemorste vloeistoffen.

Blootstelling
aan een stoffige
omgeving

ww Ademhalingsstoornissen
ww Irritatie van de slijmvliezen
ww Infectie van het oog
ww Rhinitis
ww Neusbloedingen
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ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen:
veiligheidsbril.
ww Voorzie in een degelijke
stofafzuiginstallatie en
aangepaste ventilatie.

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN
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GEVAAR
Nachtarbeid- en
ploegenarbeid

RISICO
ww Slaapstoornissen
ww Hart- en vaatklachten
ww Diabetes
ww Obesitas
ww Mentale problemen

EVALUATIE
RISICO

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

ww Sensibiliseren van de
werknemers tot een gezonde
levensstijl, m.b.t. eet-  en
drinkgewoontes, voldoende
beweging, voldoende slaap,
vermijden van overmatig
cafeïnegebruik, e.a.
ww Voorzie in voldoende uren
slaap, bij voorkeur zonder
gebruik van slaapmiddelen.
ww Een voorwaartse beurt
regeling bij ploegenarbeid
(morgen, middag, nacht).
ww Voorkom een directe overgang
van een prestatie naar een
volgende én respecteer een
herstelperiode van minimaal
12 uur per 24 uur.
ww Beperk permanent nachtwerk
tot maximaal 4 nachten na
elkaar.
ww Voorkom, indien mogelijk,
opeenvolgende nachtprestaties.

Extreme
omgevingstemperaturen
t Werkplaats in
open lucht: < 5°C

ww Verminderde concentratie
ww Dehydratatie
ww Onderkoeling

t Gesloten
werklokaal bij
halfzwaar werk:
< 15°C en > 26,7°C
(afhankelijk van
de vochtigheids
graad)

ww Het dragen van voldoende
beschermende kledij:
aangepaste waterdichte
beschermkledij, veiligheids
schoeisel, handschoenen en
een veiligheidshelm.
ww Vermijd werken bij
extreem koude of warme
omgevingstemperaturen.
ww Beperk de blootstelling
aan extreme omgevings
temperaturen tot enkele uren
per dag.
ww Voorzie een verwarmd of
gekoeld lokaal.
ww Drink voldoende water bij
warm weer.

Deze risico-evaluatie is louter indicatief en dient aangepast te worden aan de reële situatie binnen de onderneming. Bovendien zijn
er verschillende manieren van risico-evaluatie mogelijk, voorbeelden zijn de risicograaf, de Kinney-methode of beoordeling van het
risico d.m.v. toekennen van gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Algemeen
HOOFDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE
VEILIGHEIDSHELM:
• Draaisluiting
• 3- of 6-punts binnenwerk
• (Ventilatie, afhankelijk van
situatie)
• Beschermt tegen vallende
voorwerpen en/of stoten van
het hoofd

Specifiek
GEHOORBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN OORDOPJES/
OORKAPPEN:
• Aangeraden vanaf 80 dB(A) en
verplicht vanaf 85 dB(A)
• Dempingsvermogen is
merkafhankelijk
• Selectiecriteria: frequentie,
blootstellingsduur, draagcomfort,
combinatie met helm e.a.

OOGBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN EEN VEILIGHEIDSBRIL:
• Voorkomt beschadiging/irritatie van de
ogen in een stoffige omgeving
WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• T-shirt, trui, broek, regenkledij e.a.
• Signalisatiehesje bij slechte zichtbaarheid
(laadkaaien, parkings, doorgangen e.a.)
• Gratis ter beschikking gesteld door de
werkgever
• Is geen persoonlijk beschermingsmiddel!

VOETBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSSCHOEN,
AFHANKELIJK VAN HET TYPE S1, S2 OF S3:
• Stalen of kunststof neus met indeukresistentie
van 200 joule (Type S1, S2, S3)
• Antistatisch (Type S1, S2, S3)
• Gesloten hiel (Type S1, S2, S3)
• Schokabsorberende hak (Type S1, S2, S3)
• Waterafstotend overleer (Type S2, S3)
• Stalen tussenzool (Type S3)

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE HANDSCHOEN:
• Goede grip
• Bedekking van de pols
• Voldoende hoge snij- en prikweerstand bij
het manipuleren van lasten met scherpe
randen en/of paletten.
• Voldoende chemisch bestendig en
vloeistofdicht bij het manipuleren van
chemicaliën én het opladen van een
loodzuurbatterij.

De hierboven afgebeelde PBM’s2 zijn louter indicatief; de keuze van de juiste PBM moet gebeuren in functie van de reële
werkomstandigheden en moet blijken uit de uitgevoerde risicoanalyse van de werkpost.
2

PBM staat voor persoonlijk beschermingsmiddel. Dit is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden
om hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk bedreigen.
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2.3 Bijkomende informatie

wwVeiligheidseisen omtrent de werkomgeving
Werkruimte
• Met betrekking tot de doorgangen;
• De breedte van de paden of de deuren moet afgestemd zijn op de breedte van het transportmiddel
en de lading;
• De hoogte van het transportmiddel en zijn hefsysteem moet overeenstemmen met de laagste delen in
de werkruimte (deurdoorgang, verlichting, ventilatiekoker, e.a.).
Vloer
• De vloer dient in goede staat te zijn: vlak, stevig en vrij van rondslingerende objecten of gemorste vloeistoffen.
Verlichting
• Een goede verlichting van de werkruimte is noodzakelijk voor een goede zichtbaarheid. Als de zichtbaarheid onvoldoende is, dan dient het transportwerktuig uitgerust te zijn met gepaste verlichting.
Ventilatie
• Elektrische aandrijving: ventilatie is niet vereist behalve in de lokalen waar de batterijen worden opgeladen.
Zij moeten zeer goed geventileerd worden om het ophopen van ontplofbare gasmengsels te vermijden.
• Thermische aandrijving: een sterke ventilatie is vereist om de uitlaatgassen te verwijderen. Daarom worden deze transportwerktuigen voornamelijk buiten gebruikt en niet in de gebouwen.  
Lawaai
• Het is belangrijk om na te gaan of het geluidsniveau in de werkruimte niet boven het toegelaten niveau
ligt. Gepaste maatregelen dienen dan ook genomen te worden, indien het toegelaten geluidsniveau overstegen wordt (> 80 dB(A)).  
Normaliter ligt het geluidsniveau van een heftruck bij elektrische aandrijving tussen 68 en 70 dB(A) en bij
thermische aandrijving tussen 78 en 80 dB(A).

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Bij blootstelling aan roestige voorwerpen en/of een vuile werkomgeving, is een vaccinatie tegen tetanus
aangewezen.

3.2 Gezondheidsrisico’s
Uit de risicoanalyse, opgesteld door de gebruiker, zal blijken of de werknemer onderworpen moet worden
aan een voorafgaand medisch onderzoek. Hieronder slechts een suggestie van de meest courante gezondheidsrisico’s. Houd er rekening mee dat elke werkpost zijn eigen karakteristieken heeft.
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AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Veiligheidsfunctie (ALTIJD verplicht!)
Activiteit met welbepaalde risico’s:
• Blootstelling aan hinder:
• Hanteren van lasten
• Nachtarbeid
• Ploegenarbeid
• Fysische agentia:
• Lawaai > 80 dB(A)
• Chemische agentia:
• (specifieer agentia)

CODE
1

2022
2024
2025
1203
1135

TIP:
• Vaak kan het gezondheidstoezicht ‘Hanteren van lasten’ worden vermeden met het aanbieden van de
juiste hulpmiddelen en het voorzien in een goede opleiding rond correct heffen en tillen.
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 04 Manueel hanteren van lasten
• Nodeloze herhaling van gezondheidstoezicht kan vermeden worden door gebruik te maken van de
Centrale Gegevensbank PI-M.

3.3 Bijkomende informatie

4. MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Van zodra de uitzendkracht weet dat ze zwanger is, dient ze het uitzendbureau en de gebruiker hiervan op
de hoogte te stellen.
Mogelijke aanpassingen van de werkpost, indien blootstelling aan:
• Manueel hanteren van lasten
• Infectieziekten
• Nachtarbeid
• Lawaai
• Chemische agentia, schadelijk voor de zwangerschap (zie etiket)
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming.
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5. ADVIEZEN
Luik A van de werkpostfiche wordt vervolledigd met data van het advies van volgende 3 partijen:
• Het comité preventie en bescherming op het werk (PBW);
• Voor ondernemingen van minder dan 50 werknemers die geen comité PBW hebben, moet het advies
van de vakbondsafvaardiging gevraagd worden. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, geldt de directe
werknemersparticipatie.
• De preventieadviseur van de interne dienst van de klant-gebruiker;
• De preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst PBW.

6. AANDACHTSPUNTEN BEDRIJFSBEZOEK
6.1 Algemeen
✔✔ Hoe wordt het onthaal van de uitzendkracht geregeld binnen de onderneming?
• Wanneer en door wie?
• Worden de intern geldende procedures toegelicht?
(bv. afwezigheid, ziekte, ongeval, evacuatie, EHBO, sanitair, refter e.a.)
• Zal er een meter of peter worden toegewezen?
• Hoe verloopt de toewijzing van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen?
• Wordt het onthaal geregistreerd?
✔✔ Is er een vertrouwenspersoon/preventieadviseur psychosociale risico’s aangesteld binnen de onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze persoon contacteren?
✔✔ Wanneer en hoe wordt de uitzendkracht geïntroduceerd in de veiligheidsinstructies binnen de werkpost? (M.b.t. beeldscherm, verkeer, gebruik van transportmiddelen, stapelen, security e.a.)
✔✔ In welke talen zijn de instructies beschikbaar?

6.2 Specifiek
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Zijn er bepaalde diplomavereisten?
Is er een bijzondere veiligheidsopleiding vereist?
Welke talen moet de uitzendkracht beheersen?
Wat is de inhoud van het takenpakket?
• Moet de uitzendkracht manueel zware lasten behandelen?
• Werkt de uitzendkracht in openlucht?
• Welke goederen moet de uitzendkracht verplaatsen met de heftruck en dient hij/zij deze ook te
stockeren in rekken?
✔✔ Welk type heftruck (bv. stapelaar, reachtruck, elektrische heftruck e.a.) zal de uitzendkracht besturen en
van welke opzetstukken (bv. doorn, vatenklem, e.a.) zal hij/zij gebruik maken?
✔✔ Moet de uitzendkracht in een bijzondere omgeving werken: haven, luchthaven, spoorwegen of andere?
✔✔ Wordt de uitzendkracht tewerkgesteld in bijzondere omstandigheden: nachtwerk, ploegenarbeid of andere?
✔✔ Komt de uitzendkracht in aanraking met specifieke risico’s: werken op hoogte, vallende voorwerpen,
manipuleren van chemicaliën of andere? Zo ja, werden er gepaste preventiemaatregelen genomen?  
✔✔ Worden er waardevolle voorwerpen/geld bewaard in de opslagruimte(n)?
✔✔ Komt de uitzendkracht in aanraking met klanten, leveranciers en/of chauffeurs?
Werden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent het werken met derden?   
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7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
wwDe risicozoektocht
Zoek de 7 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. Een voetganger stapt op de wegstrook voorbehouden aan de transportmiddelen, waardoor hij het
slachtoffer kan worden van een aanrijding.
2. Een collega-werknemer wordt opgetild door een heftruck, mét risico op vallen.
3. De heftruckbestuurder rijdt met een heftruck, waarvan de vorken nog opgeheven zijn. Het risico bestaat
dat een collega-werknemer gekwetst wordt.
4. De heftruckbestuurder verplaatst 2 paletten tegelijkertijd, waardoor zijn zicht op de rijweg belemmerd
wordt. Het risico bestaat dat hij een aanrijding veroorzaakt van een collega-werknemer.
5. Er ligt afval en er zijn olievlekken op de rijstrook. Het risico bestaat dat men hierop uitglijdt.
6. Een collega-werknemer wordt vervoerd met een heftruck. Het risico bestaat dat hij valt en/of aangereden wordt.
7. Bij het manoeuvreren ziet de heftruckbestuurder de voetganger niet die zich achter de heftruck bevindt.
Het risico bestaat dat de collega-werknemer aangereden wordt.

8. OPMERKINGEN EN DISCLAIMER
Opmerkingen
De risico’s waaraan werknemers onderworpen zijn, zelfs voor éénzelfde functie, zijn verschillend van bedrijf
tot bedrijf, van werkpost tot werkpost en zelfs van taak tot taak. Dit document kan dus nooit gebruikt
worden als risicoanalyse of als lijst van de te gebruiken PBM: in het beste geval kan het dienen als inspiratiebron. Het overnemen van dit document of onderdelen ervan zonder rekening te houden met de werkelijke risico’s of met de werkelijke arbeidsomstandigheden kan leiden tot ongevallen of incidenten.
Disclaimer
De inhoud van dit document dient uitsluitend voor informatieve en didactische doeleinden. Bij het downloaden en gebruik ervan dient u de disclaimer te raadplegen op de website www.werkpostfiche.be.
Preventie en Interim kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de
verstrekte informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en
de gebruiker ervan mag dit niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Websites van
derden waarnaar gelinkt wordt in dit document vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PI.

9. VERSIE EN DATUM
Versie 1, Augustus 2019

PI Heftruckchauffeur - p. 21

