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Wetgeving 
In het Besluit Machines, onderdeel van het Arbobesluit, worden vork-
heftrucks gekenmerkt als 'gevaarlijk' in de zin van de Wet op de
gevaarlijke werktuigen. Gezien het feit dat er jaarlijks vele ongevallen
en nog veel meer bijna-ongevallen met heftrucks plaatsvinden, is stil-
staan bij veiligheid rond heftrucks geen overbodige luxe. 

Voldoende onderricht
De Arbeidsinspectie zal bij ongevallen altijd nagaan of er
"Aantoonbaar voldoende instructie" is gegeven.
Dat wil zeggen dat u kunt aantonen dat er op schrift gestelde informa-
tie is, er voldoende leertijd c.q. ruimte voor het aanleren van praktische
vaardigheden is geboden en de betreffende medewerker hiervoor
schriftelijk heeft getekend.

Art.8 van de Arbowet eist dat de werkgever goede voorlichting en oplei-
ding aan de werknemer biedt. Er word dan ook geadviseerd om alle
chauffeurs van heftrucks een erkende heftruckopleiding te laten volgen.

Normen en richtlijnen
Gemotoriseerde transportwerktuigen moeten voldoen aan de veilig-
heidseisen van de Europese Richtlijn Machines (in Nederland verwerkt
in het Besluit Machines).
Vorkheftrucks moeten zijn voorzien van:
• een CE-markering en een verklaring van overeenstemming dat zij

voldoen aan een aantal essentiële veiligheidseisen.
• veiligheidsgordels of andere vormen van valbescherming zoals een

gesloten kooi of gekeurd veiligheidsrek. Bij grotere snelheden is, in
verband met risico op letsel bij botsingen, een veiligheidsgordel aan
te bevelen (eventueel naast een aanwezige veiligheidskooi of 
veiligheidsrek).

• een deugdelijke veiligheidskooi tegen vallende voorwerpen voor 
de bestuurder bij heftrucks met een hefhoogte van 1,80 m of meer 
(de veiligheidskooi mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren).

• adequate beveiliging tegen knelgevaar van ledematen/vingers 
(bijvoorbeeld door middel van voldoende fijnmazige roosters).
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Gebruik
Enkele tips voor het veilig gebruiken van heftrucks zijn:

• na gebruik van de heftruck de contactsleutels verwijderen zodat
onbevoegden de heftruck niet in werking kunnen stellen 

• regelmatig en vakkundig onderhoud dient tenminste jaarlijks door
een deskundige (voldoende onderricht persoon) plaats te vinden. 
Bij elke ‘ingebruikname’ dient de goede werking te worden gecon-
troleerd. Voor verhuurbedrijven betekent dit dat voor elke aflevering
een controle moet plaatsvinden. Inspecties dienen vastgelegd te 
worden in een logboek.

• het laden van accu’s (roken en open vuur verboden) dient plaats 
te vinden in een aparte en goed geventileerde ruimte

• bestuurders moeten specifieke deskundigheid bezitten, onder andere
vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften en zo nodig met het
bedrijfsverkeersreglement. Na instructie moeten zij de benodigde
vaardigheden bezitten (het door hen laten volgen van een erkende
vakopleiding op dit gebied is aan te raden). 

• bestuurders moeten ten minste 16 jaar oud zijn en tot hun 18e jaar
werken onder deskundig toezicht. De werkgever is verplicht in de
RI&E aandacht te besteden aan de specifieke gevaren van werk-
zaamheden door jeugdigden

• men mag nooit personen als bijrijder, op de vorken van de heftruck,
of als last transporteren. Alleen incidenteel met behulp van een spe-
ciale (als samenstel) goedgekeurde heftruck-werkbak-combinatie
kan met de heftruck personenvervoer plaatsvinden. Bij meer structu-
reel gebruik moet een hoogwerker worden ingezet.

• het gebruik van heftrucks met dieselmotoren in een ruimte is 
verboden voor trucks met een hefvermogen van 4 ton of minder.
Daarvoor zijn goede alternatieven beschikbaar.

• bij elektrotrucks met zgn. "wissel tractie batterijen" dient altijd de
blokkeringbevestiging van de batterijen aan de heftruck te worden
gebruikt waardoor bij kantelen van de heftruck de batterijen niet uit
de heftruck kunnen vallen (groot risico op dodelijke beknelling!).

• duidelijke pictogrammen voor alle bedieningsfuncties / bedienings-
organen (let op vervangen van deze pictogrammen bij veroude-
ring/slijtage!).

• een lastrek (indien hoger dan 2,50 m wordt geheven) om te voor-
komen dat delen van de last kunnen vallen bij achteroverhellen 
van de mast.

• een aanduiding van de maximaal toelaatbare werklast (capaciteits-
plaat) voor verschillende afstanden tot aan de mast in het zicht van
de bestuurder.

• een eindaanslag aan de draagconstructie van de vorken om onge-
wild afschuiven/losraken van de vorken te allen tijde te voorkomen
is verplicht.

• sterkte vorktand moet minimaal 3 x de maximale werklast zijn.
• een wettelijke verplichte noodstopknop OF een gemakkelijk (goed

toegankelijke) te verwijderen batterijstekker (elektrische heftrucks).
• een zgn. aanwezigheidsdetectie. Met andere woorden: de heftruck

mag niet in gebruik kunnen worden genomen als er geen bestuurder
op zit (uitgevoerd dmv bijv. schakelaar onder de zitting, via gordel-
schakeling of door bijv. indrukken van voetschakelaar).

• een typeplaatje met aanduiding van: leeg gewicht, gewicht van de
batterij, het merk en type / serienummer, de service organisatie.

• een goedwerkende claxon.
• hijsogen, voor de verplaatsing van heftrucks bijvoorbeeld in en uit

schepen.
• ruimte voor een hijsvoorziening om accu's te wisselen met een 

hefmiddel (let op: in verband met de sterkte van de dakconstructie
moet bij sommige heftrucks het koppelstuk uit het dakrek worden
teruggeplaatst nadat de accu's verwisseld zijn, om zodoende de 
daksterkte te kunnen blijven garanderen).

• voldoende en noodzakelijke verlichting evenals een veilige afscher-
ming en veilige stand van de vorken (zo laag mogelijk bij de
grond).
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NB.   Aansprakelijkheid openbare weg versus eigen terrein

Wanneer het bedrijfsterrein is omgeven met een hekwerk is er sprake
van een eigen terrein (de poort kan afgesloten worden). Als het hek-
werk afgesloten is, ligt de aansprakelijkheid bij de werkgever zelf of de
eigenaar van het terrein. Als het bedrijfsterrein niet afgesloten is, is er
sprake van een ‘openbare weg’ em geldt de gebruikelijke regelgeving
en aansprakelijkheid. Het is raadzaam voor werkgevers om met 
borden (op het eigen terrein, waarbij de poort steeds wordt gesloten)
aan te geven dat:
• op het bedrijfsterrein de algemene verkeersregels/tekens gelden en
• te wijzen op het eigen risico van eenieder die het bedrijfsterrein

betreedt en onbevoegden te verbieden het terrein te betreden.

Advies: regel het goed, maak het terrein alleen toegankelijk voor
bevoegden en zorg voor goede en duidelijke afspraken waarvan 
iedereen die het terrein betreedt, op de hoogte is.

Onderhoud zelf of door erkend persoon?

Er zijn twee vormen van onderhoud:
a. dagelijks onderhoud: uitgevoerd door de bestuurder/heftruck-

chauffeur, bestaande uit onder andere het nalopen van een checklist
waarin opgenomen: remwerking, lekkage, goede werking van
onderdelen, etc.

b. periodiek onderhoud: kan plaatsvinden via de leverancier 
(deskundige derde) of door een voldoende opgeleide eigen mede-
werker, zoals bijvoorbeeld door de Technische Dienst van een bedrijf
die aantoonbaar beschikt over de specificaties van de machine.
Tenminste 1x per jaar moet de heftruck worden gekeurd door een
erkende persoon/instantie.
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De checklist op de volgende pagina’s stelt u en uw medewerkers
in de gelegenheid om per onderwerp / voorziening aan te geven 
of deze aanwezig is of niet. In de meest rechter kolom zijn waar 
wenselijk, enkele opmerkingen / toelichtingen geplaatst.

Wilt u deze checklist per heftruck gebruiken cq aan elke heftruck-
chauffeur in uw bedrijf overhandigen, dan kunt u hem bestellen 
via de servicedesk van BGZ Wegvervoer (0900 - 4636 249)
of via de site www.bgz.nl

Heeft u vragen over of aanvullingen op deze checklist, laat het 
ons dan weten (info@bgz.nl) zodat wij een eventuele volgende
editie daarop kunnen aanpassen.
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CE- markering aanwezig?

Veiligheidsgordel of valbescherming aanwezig en gebruikt?

Is er een deugdelijke veiligheidskooi met goed zicht?

Goede borging van vorktanden tegen ongewild
verschuiven/loslaten?

Is de sterkte van de vorktand minimaal 3 x de werklast?

Zijn hijsogen/hijsvoorziening aanwezig t.b.v. vervanging/wisse-
len van accu's?

Zijn hijsogen aanwezig t.b.v. verplaatsing heftruck (bijv. in en uit
schepen)?

Type plaatje aanwezig? 

Heeft u het batterijgewicht aan de hand van het typeplaatje
gecontroleerd?

Capaciteit / lastdiagram / lastzwaartepunt bekend? 

Regelmatig deskundige inspectie/onderhoud van de heftruck? 
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Voor alle heftrucks verplicht. 

Let op: bij sommige heftrucks moet het koppelstuk na het wisselen van de
batterijen weer in de dakconstructie worden teruggeplaatst voor voldoende
daksterkte!

Aanduiding maximale bedrijfslast, ledig gewicht, gewicht batterij, merk en
type/serie nummer, en adres service organisatie aanwezig?

Let op het batterijgewicht! Omdat het batterijgewicht als contragewicht
geldt voor de totale hefcapaciteit kan het voorkomen dat als een té lichte
batterij wordt geplaatst (kan ook de wisselbatterij zijn) de maximale
bedrijfslast niet meer wordt gehaald. Dit kan een risico vormen!

Het lastdiagram - tenminste voor drie verschillende afstanden - moet in het
zicht van de bestuurder geplaatst zijn.

Minimaal 1 x per jaar dient onderhoud door een deskundig persoon
gedaan te worden die toegang heeft tot de specificaties van de machine
(gebruik van logboek wordt sterk aanbevolen).

OMSCHRIJVING JA NEE NVT OPMERKINGEN

TECHNIEK/ VOORZIENINGEN
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Is er controlle op veilig rijden?

Is er een scheiding tussen loop-en rijpaden? 

Is er extra aandacht voor risicovolle plekken waar de heftruck
kan passeren?

Zijn er afspraken/maatregelen getroffen m.b.t. de rijsnelheid?

Er is een verbod op het heffen en meerijden van personen.  
Is dit ook schriftelijk vastgelegd ?

Zijn er op het werkterrein risico's voor kantelen of omvallen? 

Is er slipgevaar bij nat weer?

Claxon aanwezig en werkend?

Zijn de opschriften en symbolen op de heftruck goed te lezen? 

Worden (bijna)ongelukken schriftelijk vastgelegd in een register?

Wordt een heftruck na een ongeval geïnspecteerd op mankementen? 

Is een stroomonderbreker aanwezig?

Is er rekening gehouden met bijzondere omstandigheden 
(buitengewone lading, hellingen, e.d)? 

Met geheven vorken en/of last alléén stapvoets manoeuvreren met de 
heftruck. Rijden alléén met last zo dicht mogelijk bij de grond. 

Maak een verkeersplan  en plaats verkeers- en waarschuwingsborden.
Breng belijning aan en zorg voor een duidelijke scheiding van rij- en looproutes. 

Breng pictogrammen (op de grond of met borden) aan op plaatsen die extra
attentie behoeven. Let op de situering van werkplekken nabij transportroutes.

Neem deze op in het verkeersreglement dat geldt voor uw bedrijfsterrein.

Alléén toegestaan met gekeurde en beproefde voorzieningen (werkbak,
manbak).

Nooit keren op taluds of schuine opritten!

Zorg voor afscherming van regenwater waar mogelijk.

Lastdiagram met max. last. Bedieningsorganen/opschriften/pictogrammen.

Registreer (bijna)ongelukken om vervolgens maatregelen ter voorkoming
daarvan te nemen.

Standaard werkwijze schriftelijk vastleggen.

Motor uitzetten bij verbrandingsmotoren en bij elektro trucks noodstop
gebruiken of batterijstekker losmaken!

Aanpassen van de heftruck of stellingen.

VEILIG WERKEN

OMSCHRIJVING JA NEE NVT OPMERKINGEN
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Zijn hete delen voldoende afgeschermd en eventueel voorzien
van een waarschuwingspictogram? 

Is de brandstoftank in goede staat?

In werkruimtes geen dieseltrucks gebruiken.

Is er een veilige procedure bij het wisselen van volle/lege LPG
drukhouders?

Is de heftruck stevig en stabiel tijdens het gebruik (capaciteit /
last)?  (Bestaat er (incidenteel) kans op overschrijding van de
maximale last?)

Is er door afmeting en gewicht van de last risico op omvallen of
afvallen van de lading tijdens de verplaatsing?

Kan de last op omstanders vallen?

Is er voldoende zicht op de last en omgeving? 

Zijn er spiegels nodig en aanwezig?

Is verlichting op de heftruck nodig/aanwezig, en voldoet deze?

Dit geldt met name voor verbrandingsmotoren.

Periodieke keuring van drukhouders/ appendages is noodzakelijk.

Kies zo mogelijk voor een alternatief (elektrotrucks). Dit geldt voor heftrucks
met een hefvermogen van 4 ton of minder. Voor andere verbrandingsmotoren
moet de blootstelling aan verbrandingsgassen worden gereduceerd door het
toepassen van roetfilters/katalysatoren in combinatie met adequate ventilatie.

Denk bijvoorbeeld aan een later geplaatste lichtere accu!

Bij vervoer van een dergelijke last deze vastzetten of stabiliteit van de
lading op een andere manier borgen.

Last zo laag mogelijk bij de vloer verplaatsen en/of borgen.

Houd rekening met de inrichting van de transportroutes.

Met name zinvol bij veel achteruit rijden.

Zie het Wegenverkeersreglement. Zichtbeperking door slecht weer/regen.

OMSCHRIJVING JA NEE NVT OPMERKINGEN

VERBRANDINGSMOTOREN

ZICHT

LAST
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OMSCHRIJVING JA NEE NVT OPMERKINGEN

KLIMAAT

Is de heftruck voor het gebruik buiten aangepast? 

Is de stoel in goede staat?

Is de stoel geveerd / gedempt?

Is de stoel goed instelbaar?

Zijn er klachten over de stoel?

Heeft de bestuurder hinder van trillingen?

Zijn deze trillingen toe te schrijven aan de heftruck 
(stoel, wielen)? 

En/of  is de ondergrond oorzaak van trillingsbelasting?

Denk met name aan bescherming tegen wind en regen.

Is de hoes onbeschadigd en is het schuim in de zitting en rugleuning heel
en nog voldoende stevig ?

D.w.z. in hoogte instelbaar, naar voren en achter.  Ook de rugleuning en de
zithoek moeten in ieder geval instelbaar zijn.

mbt instelbaarheid/verstelbaarheid.
mbt vering van de stoel.
mbt steun van de zitting, arm- en rugleuning.

- massieve versus lucht wielen.
- beschadigde wielen of velgen.
- vering onvoldoende/defect.
Inrijdingen aan wielen en deuken in velgen zijn niet toegestaan.

- naden, overgangen, drempels.
- stelcon platen.
- kuilen/oneffenheden.
Zorg voor een vlakke ondergrond !

TRILLING

STOEL
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Wordt een onderhouds- en storingsregister bijgehouden?

Is er schriftelijk instructiemateriaal op de werkplek aanwezig?

Controleert de bestuurder dagelijks zelf de vorkheftruck?

Is de werkruimte schoon en adequaat ingericht ? 

Hebben werknemers beschikking over beschermende werkkleding?

Dragen de werknemers op en om de heftrucks de beschikbare en
verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen?

Worden er eventueel aanvullende persoonlijke beschermings-
middelen verstrekt?

Wordt er gecontroleerd op naleving van regels en afspraken over
veilig werken?

Wordt er regelmatig werkoverleg gevoerd waarin veiligheid aan
de orde komt?

Is de acculaadruimte een aparte of afgebakende, schone, lege en
goed geventileerde ruimte?

Zijn er duidelijke verbodsborden aangebracht voor open vuur en
onbevoegden?

Zijn er explosieveilige lampen en schakelaars gemonteerd?

OMSCHRIJVING JA NEE NVT OPMERKINGEN

ORGANISATIE WERK
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Bij een inspectie kan er naar gevraagd worden!

Gebruik daarvoor eventueel een handzame checklist.

Denk daarbij aan een vlakke, obstakelvrije vloer, voldoende manoeuvreer-
ruimte voor de heftruck, aanrijdbeveiliging, borging van stellingen, e.d.

Helm, veiligheidsschoenen etc

Denk bijvoorbeeld aan zuurvrije handschoenen, zuurbril en een zuurvrij
schort.

Vastleggen in een reglement of protocol.

Vastleggen in werkafspraken en taakomschrijvingen.

ACCULAADRUIMTE
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Adressen
www.aboma.nl tel: 0318-691920

fax: 0318-691921

www.arbeidsinspectie.nl tel: 0800-9051
fax: 070-333662

www.bmwt.nl tel: 070-3010103
fax: 070-3176058

www.bondgenoten.fnv.nl tel: 0900-9690
fax: 030-6630000

www.evo.nl tel: 079-3467346
fax:079-3467800

www.nen.nl info@NEN.NL tel.: 015-2690390
fax: 015-2690190

Arboinformatiebladen:
www.sdu.nl sdu@sdu.nl tel.: 070-3789880

fax: 070-3789783

Wetteksten:
Te downloaden via www.arbo.nl

Het compleet Arbo-regelgevingboek  (ISBN 90-6720-330-0)
www.kerckebosch.nl tel.: 030 698 42 22

fax: 030 698 42 23

Wetteksten, losse delen:
www.kluwer.nl/arbo tel.: 0570 - 67 33 57

fax: 0570 - 67 15 55
SER

VICEDESK

BGZ WEGVERVOER

0900-INFOBGZ

0900-4636249
BGZ Wegvervoer
Postbus 221, 
2800 AE Gouda
Fax: 0182-517740
E-mail: info@bgz.nl
Website: http://www.bgz.nl

Verwijzingen
• Besluit Machines
• Arbowet (risico-inventarisatie en -evaluatie), Arbobesluit,

Arboregeling en Beleidsregels
• NEN-EN 292 Veiligheid machines - Basisbegrippen, algemene 

ontwerpbeginselen, deel 1 en 2
• NEN-EN 294 Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter 

voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones met de 
bovenste ledematen

• NEN-EN 349 Veiligheid van machines - Minimum afstanden ter 
voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen

• NEN-EN 1050 Veiligheid van machines - Principes voor de risico-
beoordeling

• Arboinformatieblad 11 Afschermingen en beveiligingen van
machines (SDU)

• Arboinformatieblad 14 Bedrijfsruimten: inrichting, transport en
opslag (SDU)

• Abomafoon 1.02 Arbobesluit en bijbehorende regelgeving
• Abomafoon 1.39 Arbeidsmiddelen/machines
• Abomafoon 3.14 Keuringen en documenten van hijskranen
• Abomafoon 7.01 Besluit Machines en CE-markering

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met de servicedesk van 
BGZ Wegvervoer. Daarnaast wordt regelmatig in het blad
Beter op Weg van BGZ Wegvervoer gepubliceerd over het veilig(er)
werken met heftrucks.



BGZ Wegvervoer heeft als doel het bevor-
deren van een goed arbo- en verzuim-
beleid in het beroepsgoederenvervoer 
over de weg. BGZ Wegvervoer is 
opgericht voor èn door de bedrijfstak 
want hierin werken samen de 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
TLN, KNV, VVT, FNV Bondgenoten en
CNV BedrijvenBond. 

Activiteiten op het gebied van de arbozorg en verzuim-
begeleiding worden voor BGZ Wegvervoer uitgevoerd door
landelijk werkende arbodiensten die vestigingen hebben, 
verspreid door het hele land. Zij bieden voor de door 
BGZ Wegvervoer vastgestelde prijzen diverse pakketten. 

Bedrijfsspecifieke afspraken kunnen (tegen meerprijs) met 
uw arbodienst gemaakt worden zoals extra verzuimbegeleiding,
specifieke keuringen, etc.

Het pakket dat uw bedrijf via BGZ Wegvervoer heeft afgeslo-
ten, geeft de bedrijven en hun medewerkers recht op allerlei
zaken voor een vastgestelde prijs. Spreekuur, medisch en
arboadvies, keuringen, verzuimbegeleiding, risico-
inventarisatie (RI&E), werkplekonderzoek maar ook gerichte
trainingen voor een speciale prijs vormen een deel van de col-
lectieve afspraken die BGZ Wegvervoer voor de bedrijfstak
heeft geregeld. Daarnaast heeft BGZ Wegvervoer een groot
aantal informatieve brochures en folders voor de bedrijven en
hun medewerkers gemaakt.

Elke medewerker kan altijd zelf een afspraak maken bij uw
arbodienst voor een arbospreekuur. Óok als iemand (nog) niet
ziek is maar wel vertrouwelijk wil spreken met de bedrijfsarts
of een andere arbodeskundige over zijn of haar gezondheid
of werksituatie.

BGZ Wegvervoer
Postbus 221, 
2800 AE Gouda
Fax: 0182-517740
E-mail: info@bgz.nl
Website: http://www.bgz.nl

SER
VICEDESK

BGZ WEGVERVOER

0900-INFOBGZ

0900-4636249

04
/1

0


