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 Voorwoord

Er wordt in het wegvervoer steeds meer toe overgegaan de vrachtwagens te voorzien van een haak-
armsysteem. Door verschillende systemen (knik-, telescoop- en combinatieuitvoeringen) kan de 
vrachtwagen met haakarm voor meerdere doeleinden worden gebruikt en dus efficiënter bij het laden 
en lossen. Men zou kunnen zeggen een lichtere vorm van hijsen. Helaas gebeuren er nog regelmatig 
onnodige ongevallen, al dan niet met schade aan goederen, afzetcontainer en gebouwen. Ook ongevallen 
met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop komen voor.

Potentiële gevaren voor omstanders
Omstanders dienen tijdens het gebruik van het haaksysteem uit de buurt te worden gehouden in 
verband met gevaar voor:
• Botsing met een bewegende container;
• Beknelling van ledematen door bewegende delen (haakmast, asafstempeling);
• Bedelving onder de containerlading.

Wetgeving
Recente veranderingen in de Arbowet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het 
gebied van veiligheid in en om het bedrijf. De werkgever is volgens de Arbowetgeving verantwoordelijk, 
dat werknemers die werken met een hijs- en/of hefwerktuig (bijvoorbeeld een Kraanarm), over 
een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbo-besluit). Het begrip ‘specifieke 
deskundigheid’ is door de wetgever niet gedefinieerd.

De werkgever dient dus te inventariseren welke specifieke deskundigheden in de werksituatie van de 
chauffeur vereist zijn en daarop bepalen welk onderricht en training noodzakelijk is. Hij kan zelf bepalen 
op welke wijze deze training verzorgd wordt.

Artikel 8 van de Arbowet zegt dan ook: “De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers 
doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot 
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid”.

Het is van belang dat een programma wordt opgezet om periodiek de deskundigheid op peil te houden. 
Medewerkers met een haakarmsysteem laten werken zonder hiervoor een specifieke instructie te 
verzorgen is een overtreding van het Arbo-besluit en dus aan te merken als een economisch delict.

Doelgroep
De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs-, 
hef-, of transportvoertuigen die 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van 
bedieningsvaardigheden. 

Doelstelling
De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werken met een haakarmsysteem veilig en verant-
woord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en kan 
deze voorschriften in de praktijk toepassen.
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1 De Arbowet

1.1 Het ontstaan van de Arbowet

Heel vroeger bestonden er geen wettelijke regels met betrekking
tot de arbeidsomstandigheden voor werknemers. Door de 
economische groei van de afgelopen jaren, de grote toename 
van mechanisatie en de daaruit voorkomende werkdruk (stress) 
zijn onveilige situaties en handelingen alleen maar toegenomen 
doordat de wetgeving met betrekking tot de arbeidsomstandig-
heden verouderd was. In het verleden hebben nogal wat werk-
gevers behoorlijk misbruik gemaakt van hun werknemers.  
De werkgevers lieten de werknemers lang, hard en in ongezonde 
fabrieken en werkplaatsen werken tegen een zeer laag loon. 
Zelfs kleine kinderen werden te werk gesteld.

Door verschillende wetten zoals: de Kinderwet van Van Houten 
(1874), de Arbeidswet (1919), de Veiligheidswet (1934) is de situ-
atie van werknemers sterk verbeterd. Uiteindelijk werd in 1981 de 
arbeidsomstandighedenwet ingevoerd. De voorschriften uit deze 
huidige wet zijn gericht op de rechten en plichten van zowel de 
werkgever als werknemer en bevat voorschriften met betrekking 
tot veiligheid, gezondheid en welzijn. De Arbeidsomstandigheden-
wet is een raamwet die uitsluitend algemene regels vermeldt en 
wordt weer uitgesplitst in besluiten, reglemen-ten, beleidsregels 
en infobladen.

Arbo-informatiebladen AI-bladen
Arbowet Voorschriften mb.t. veiligheid, gezondheid en welzijn
Arbo-beleidsregels Precieze regeling
Arbo-besluit Uitwerking voorschriften Arbowet
Arbo-regeling Technische en specifieke details Arbowet

De Arbowet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom 
hebben zowel werkgevers en werknemers een aantal rechten en plichten toegewezen gekregen en 
moeten hierin samenwerken en overleg voeren, waarbij de werkgever de voorschriften kenbaar moet 
maken in de vorm van een beleid.

Het overleg moet dus leiden tot een beleid met betrekking tot zo goed mogelijke (optimale) arbeids-
omstandigheden, dit wil zeggen:
• Een zo groot mogelijke veiligheid;
• Een zo groot mogelijke bescherming van de gezondheid;
• Het bevorderen van het welzijn van de werknemers in het bedrijf.

Eenvoudig gezegd is de Arbowet van toepassing op een ieder die op Nederlands grondgebied arbeid 
verricht. Zo is de wet ook aangepast om regels te stellen met betrekking tot thuiswerk, ziekteverzuimbeleid, 
de bouw, seksuele intimidatie, agressie en geweld, en de bedrijfshulpverlening. Doordat de werkgever 
in de ogen van de wet veel meer invloed heeft op de werkomstandigheden is het aantal verplichtingen 
voor de werkgever veel uitgebreider dan dat van de werknemer.
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