
arbocatalogus	  pkgv-‐industrie,	  Intern	  transport,	  bijlage	  4	  
©	  2007-‐2010	  Verbond	  P&K	  10-‐06-‐2010	  

1	  

Arbocatalogus	  pkgv-‐industrie	  
Intern	  transport	  

Bijlage	  4	  
Werkbak	  

Het	  werken	  met	  werkbakken	  (op	  een	  heftruck	  of	  aan	  een	  kraan)	  is	  verboden,	  tenzij	  voldaan	  
wordt	  aan	  een	  aantal	  specifieke	  voorwaarden.	  Grondslag	  hiervan	  ligt	  in	  artikel	  7.18	  lid	  4	  van	  
het	  Arbobesluit.	  

Mogelijkheid	  tot	  gebruik	  
Het	  vervoer	  van	  werknemers	  met	  behulp	  van	  een	  werkbak	  die	   is	  gekoppeld	  
aan	  een	  hijs-‐	  of	  hefwerktuig,	  is	  uitsluitend	  toegestaan	  indien:	  
• vanuit	  die	  werkbak	  werkzaamheden	  worden	  verricht	  die	   jaarlijks	  hooguit

enkele	  keren	  plaatsvinden	  en	  die	  per	  keer	  niet	  langer	  duren	  dan	  4	  uur;
• op	   plaatsen	   die	   moeilijk	   bereikbaar	   zijn	   en	   indien	   bij	   toepassing	   van

andere,	  meer	   geëigende	  middelen	   om	   die	   plaatsen	   te	   bereiken,	   grotere
gevaren	   zou	   meebrengen	   dan	   het	   vervoer	   van	   werknemers	   met	   een
werkbak	  als	  vorenbedoeld;

• de	  toepassing	  van	  zodanige	  middelen	  redelijkerwijs	  niet	  kan	  worden	  gevergd.
(Vrijwel	  letterlijke	  tekst	  artikel	  7.23D	  lid	  1	  van	  het	  Arbobesluit).

Voorwaarden	  bij	  gebruik	  
Bij	  een	  heftruck	  mag	  de	  belasting	  niet	  meer	  zijn	  dan	  de	  helft	  van	  de	  toegestane	  belasting	  van	  
het	  hefwerktuig	  in	  zijn	  meest	  ongunstigste	  stand	  (bron:	  Arbobesluit	  artikel	  7.23D	  lid	  2a).	  
Bij	  een	  werkbak	  hangende	  aan	  een	  hijskraan	  mag	  de	  belasting	  een	  kwart	  van	  de	  toelaatbare	  
werklast	  van	  de	  hijskraan	  (bron:	  Arbobesluit	  artikel	  7.23D	  lid	  2b).	  
Daarnaast:	  
• moet	  de	  bedieningsplaats	  permanent	  worden	  bemand;
• mag	  alleen	  bij	  heftrucks	  beperkt	  worden	  gereden	  voor	  het	  positioneren	  (meer	  dan	  0,2	  m

geheven	  max	  2,5	  km/h);
• dient	  men	  te	  beschikken	  over	  doeltreffende	  communicatiemogelijkheden;
• dient	  men	  bij	  gevaar	  te	  kunnen	  evacueren	  (bron:	  Arbobesluit	  artikel	  7.23D	  lid	  3,	  4,	  5,	  6).

Uitvoering	  werkbak	  algemeen	  
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• de	  werkbak	  moet	   geschikt	   zijn	   voor	  de	  uitvoering	   van	  de	  werkzaamheden.	  De	  algemene
grondslag	   ligt	   in	  artikel	  7.3	   lid	  3	  en	  4	  van	  het	  Arbobesluit	   (zowel	  voor	  de
bak	  als	  de	  gebruikte	  machine);

• de	  werkbak	  moet	  deugdelijk	  zijn.	  De	  algemene	  grondslag	  ligt	  in	  artikel	  7.4;
• de	  werkbak	  moet	  periodiek	  gekeurd	  worden.	  De	  algemene	  grondslag	  ligt	  in

artikel	   7.4A	   lid	   1,	   3,	   4,	   5	   en	   6.	   Het	   onderhoud	   van	   de	   werkbak	   is
omschreven	  in	  artikel	  7.5	  lid	  1	  en	  lid	  4	  van	  het	  Arbobesluit.

Heftruck	  werkbak	  –	  belangrijkste	  (aanpassings)eisen	  
• Bevestiging.	  Het	   vorkinsteekgedeelte	  wordt	   geborgd	  met	   borgpennen,	   die	   achter	   de	  hiel

van	  de	  vork	  komen	  om	  afglijden	  te	  voorkomen.
• Bediening.	  Een	  vrijgavesysteem	  kan	  de	  bediening	  van	  hef-‐	  en	  daalbeweging	  vrijgeven	  vanuit

de	  werkbak,	  zodat	  ongewilde	  bediening	  door	  de	  heftruckchauffeur	  wordt	  voorkomen.
• Hydraulische	   aanpassing.	   Een	   elektrisch/hydraulisch	   vrijgavesysteem	   moet	   worden

aangebracht	  op	  de	  heftruck.
• Keuring.	  De	  combinatie	  van	  een	  werkbak	  met	  een	  heftruck	  wordt	  gezien	  als	  hoogwerker

voor	   incidenteel	   gebruik.	  Deze	   combinatie	  moet	   gekeurd	  worden	  door	   een	   zogenoemde
keuringinstantie,	  inclusief	  benodigde	  documenten	  en	  hoogwerkboek.
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