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Bijlage 36

Bijlagen bij het onderwerp Arbeidsmiddelen

1. Keuringsklassen

Klasse Opmerking

0
De keuringen worden verricht door personen die daartoe voorlichting en onderricht
hebben gehad. Arbeidsmiddelen met geringe risico’s zijn ingedeeld in klasse 0, hierbij
valt te denken aan bijvoorbeeld een schaftwagen, bouwkeet, et cetera.

1
De keuringen worden verricht door deskundige personen die door de werkgever zijn
aangewezen en daartoe speciaal zijn opgeleid. Het overgrote deel van de gebruikte
arbeidsmiddelen valt in deze klasse. Voorbeelden hiervan zijn de boormachines,
cirkelzagen, ladders, motorkettingzagen, trappen, et cetera.

2

De keuringen worden verricht door speciaal daartoe opgeleid personeel, dat een
onafhankelijke positie bekleedt ten opzichte van degenen die bij de
keuringsuitkomsten belang hebben. De keurmeester heeft dus geen belang bij de
uitkomst van de inspectie. Een afkeuring mag geen gevolgen hebben voor het
dagelijkse werk van de keurmeester. Voorbeelden van klasse 2 arbeidsmiddelen zijn:
bouwlift, heftruck, bovenloopkranen, et cetera.

3

Aan de keuringsinstantie worden naast de eisen uit klasse 2 ook eisen gesteld aan de
onafhankelijkheid en deskundigheid van de beoordelingsorganisatie binnen een bedrijf.
Het bedrijf dient een kwaliteitssysteemcertificaat te hebben (EN 45012/ISO 9000) of
een specifieke accreditatie als inspectie-instelling (EN 45004). Het is mogelijk dat een
onafhankelijke materieeldienst aan deze voorwaarden voldoet. Voorbeelden van klasse
3 arbeidsmiddelen zijn torenkranen, mobiele kranen, heistellingen, et cetera.

4

De keuringen worden verricht door onafhankelijke en deskundige keuringsinstanties,
die door de Raad van Accreditatie zijn geaccrediteerd. De overheid schrijft de
specifieke keuringen voor en wijst de keuringsinstanties aan (EN 45011). Het
technische gedeelte van de keuringen mag door de keuringsinstantie per contract
worden uitbesteed aan instellingen waarvan de deskundigheid en de onafhankelijkheid
middels accreditatie of anderszins zijn gewaarborgd. De eindverantwoordelijkheid voor
keuringsresultaten blijft echter bij de aangewezen keuringsinstantie. Voorbeeld van
een arbeidsmiddel in deze klasse is de personen-/goederenlift.

5
Hierbij geldt hetzelfde als bij klasse 4, de keuringen mogen door de onafhankelijke
keuringsinstantie echter niet aan anderen worden uitbesteed. Deze klasse is in de
algemene industrie en bouw niet relevant.

6 Hierbij geldt het zelfde als bij klasse 5, met extra overheidstoezicht of uitvoering door
de overheid zelf. Deze klasse wordt momenteel niet gebruikt

2. Schema voor het bepalen van een substantiële wijziging van een
arbeidsmiddel
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3. Merkteken “stuurrad”
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