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1
Waarom deze veiligheidstraining?

Heftruckongeval bij groothandel in schoonmaakmiddelen
in Zutphen

Geplaatst: Vandaag 11:38 

Een 39-jarige inwoner van Arnhem is vanochtend gewond geraakt bij een heftruck-
ongeval. Het ongeval vond plaats in de hal van Headclaening, een groothandel in 
schoonmaakmiddelen op industrieterrein Krevelhorst in Zutphen. 

 

De bestuurder raakte met de heftruck een stellage, waarna de heftruck omviel. 
Hij werd met hoofdwonden naar het Gelre ziekenhuis vervoerd. 
Omdat bij het ongeval accuzuur vrijkwam, werd de brandweer gealarmeerd. 
Die sommeerde het personeel het pand te verlaten, waarna het accuzuur werd 
‘ingedamd’. Volgens een politiewoordvoeder bleek er achteraf geen gevaar voor 
het personeel van de groothandel en de omliggende bedrijven te zijn geweest.

Wetgeving
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De Arbowet

De zorg voor: 

• Veiligheid

• Gezondheid

• Welzijn

De Arbowet en de heftruckchauffeur

• Werkgevers en werknemers moeten  samen         
  zorgen voor veiligheid, gezondheid en 
 welzijn

• Het Arbobesluit geeft aanwijzingen voor 
   het besturen van onder andere de heftruck

• Arbo-Informatiebladen 14 en 17 geven    
   aanwijzingen over het veilig gebruik van   
   interne transportmiddelen

Deze waarschuwingsstickers zitten er niet voor niets!
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Hoofdpunten Arbowet

• Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk

• Samenwerking en overleg is verplicht

• Er moet voorzichtig en zorgvuldig worden gewerkt

• Machines, transportmiddelen en dergelijke moeten op de juiste wijze worden gebruikt

• Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten, waar nodig, worden gebruikt

• Voorlichting en onderricht moeten, zo vaak als nodig, worden gegeven en gevolgd

• Onveilige situaties moeten worden gemeld en verholpen

• Overtreding van de wet is strafbaar
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