
VEILIGHEIDSCHECKLIST 

Werken op hoogte 

 
Balen/Overpelt 

 
Hoogwerker/schaarlift: controle vóór ingebruikname 

Daar waar hoogwerker staat mag ook schaarlift gelezen worden. 
                   

 Invullen vóór iedere ingebruikname. Indien na controle, blijkt dat aan een of meerdere 
voorwaarden niet wordt voldaan, mogen de werkzaamheden niet worden aangevangen en 
dient de toezichthouder / directe chef te worden gewaarschuwd.    

 Formulier blijft bij de bediener tijdens gebruik. 
 Na gebruik inleveren bij de desbetreffende area. Indien er opmerkingen zijn dienen deze 

onmiddellijk te worden doorgegeven aan de leiding van de area, onderhoudschef of vervanger.  
 Indien er technische gebreken zijn, onmiddellijk via telefoon en mail de garage verwittigen. 

(garage@Nyrstar.com) 
 De bewaartermijn op de afdeling is 1 maand. 
 

Fabrieksmerk:  Typenr.: Bouwjaar:  

 
 

1.1  Ja Nee N.v.t. 

 
Algemeen    

1 De bedienaar beschikt over een geldig opleidingscertificaat (attest van de 
werkgever) voor gebruik van een hoogwerker en zijn geneeskundig 
onderzoek is in orde (geschikt voor veiligheidsfunctie) 

   

2 Bediener is getraind in het bedienen van dit type hoogwerker    

3 Bedienaar en passagier zijn geinstrueerd over het gebruik van de 
harnasgordel. Bedienaar en passagier zijn er van op de hoogte dat de 
harnasgordel steeds gedragen dient te worden bij gebruik van de 
hoogwerker. 

   

4 Harnasgordels zijn aanwezig (goedgekeurd en in goede staat)    

5 Weersomstandigheden zijn in orde. De hoogwerker mag niet gebruikt 
worden bij windsnelheden > 45 km/uur = 12,5m/s 

   

6 De maximum belasting zal niet worden overschreden (zie 
voertuigspecificaties) 

   

7 De keuring is geldig/Hoogwerker beschikt over bandje met juiste 
veiligheidskleur voor keuringen 

   

 
Omgeving opstelplaats 

   

8 Hoogwerker staat voldoende op een vlakke en stabiele ondergrond of 
ondersteuning.  

   

 Indien aanwezig: stempels worden gebruikt en bieden gelijkmatige 
ondersteuning 

   

9 De werkomgeving rond hoogwerker is afgespannen met rood-wit lint    

10 Het gevaar van aanrijdingen door voertuigen is ondervangen    

11 Bij gebruik in omgeving van hoogspanningskabels dient men steeds 
afstand te houden, ingeval van niet geisoleerde kabels, dient een 
voorafgaande goedkeuring door de hoogspanningsverantwoordelijke 
aanwezig te zijn. 

   

 
Documentatie 

   

11 Bedieningsinstructies aanwezig    

12 Hoogwerker is CE-gemarkeerd     

13 Rapport van jaarlijkse inspectie/keuring is aanwezig     

 
Bediening 

   

14 Bedieningsmiddelen automatisch terug in stopstand, indien losgelaten    

15 Toegelaten gebruik voor maximum 2 personen    
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1.1  Ja Nee N.v.t. 

16 Beveiliging van schaarconstructie is in orde (schaarliften)    

17 Platformbediening werkt correct    

18 Platformbediening is afgeschermd    

19 Grondbediening werkt correct    

20 Noodstop(pen) zijn aanwezig en werken correct    

21 Remmen werken correct    

22 De hoogwerker mag nooit als kraan, takel, krik of stut worden gebruikt, 
materialen die eigen zijn aan de werkzaamheden en de grootte van de 
werkbak overschrijden kunnen enkel vervoerd worden na positieve risico 
evaluatie, rekening houdend met de maximale werklast. 

   

23 Geluidssignaal van de hoogwerker werkt    

24 Bij vastgesteld defect onmiddellijk keuringsbandje verwijderen en 
melding laten maken voor herstelling bij OH-chef van de desbetreffende 
Area (na de uren melden in controlezaal of aan verantwoordelijke voor 
uitschrijven werkvergunning) 

   

 
Platform 

   

25 Toegangshek aanwezig en werkt correct    

26 Leuningwerk rondom is in goede conditie    

27 Max. toelaatbare last is duidelijk afleesbaar    

 
Onderstel 

   

28 Banden zijn in goede conditie    

29 Stempels zijn in goede conditie    

 
Hydraulik / Brandstof / Koelsysteem / Motorolie 

   

30 Systemen op voldoende peil    

31 Diesel getankt – na gebruik tanken    

32 Systemen vrij van lekkages en beschadigingen    

 
Elektrisch systeem 

   

33 Accu’s schoon en vrij van lekkage    

34 Elektrische bekabeling in goede conditie    

 
Communicatie 

   

35 Communicatie-apparatuur is beschikbaar gedurende de uitvoering.     

36 Indien geval van nood kan voor bediening van de grondbediening opgeroepen worden: 

Naam: Nummer: 

 

Opmerkingen: 
 

 

Datum ………………… 

 

Naam bedienaar  …………………………… 

 

Naam gebruiker (passagier): …………………………………… 

 

Firmanaam bedienaar: ………………………………   

 

Handtekening bedienaar: ………………………………     


