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1. Uitgangspunten  
a. Het is verboden om hijswerk te verrichten boven personen of boven ruimtes waar zich personen 

bevinden; 
b. Eigenaar stationaire hijswerktuigen geeft toestemming tot gebruik; 
c. Er mogen geen personen mee vervoerd worden; 
d. Er dient voor gebruik een functionele test gedaan te worden wanneer er een last gehesen wordt van 

> 5 ton (Bokkraan S920). Deze wordt vastgelegd op formulier BF-9053-F012-Vei. 
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2. Risico-analyse, training & certificaten 

a. Er dient een taakprocedure of risicoanalyse aanwezig te zijn van de hijswerktuigen in relatie met 
de werkzaamheden;  

b. De operator heeft minimaal het certificaat aanslaan / verplaatsen lasten.1 
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3. Stationaire hijswerktuigen (bok- en halkranen) 
a. Voorzien van geldig keuringsbewijs (< 1 jaar oud); 
b. Voor gebruik dient de operator:  

o een visuele inspectie uit te voeren van de kraan; 
o de kraanbaan te controleren op blokkades; 
o de bedieningsknoppen en de noodstop te testen op juiste werking; 

c. De maximale belasting van het mobiel hijswerktuig dient aan beide zijde van het werktuig duidelijk 
aangebracht te zijn, zodat het van afstand zichtbaar is; 

d. Aanslaghaken dienen in overeenstemming te zijn met de capaciteit van het hijswerktuig en 
voorzien te zijn van een veiligheidslip; 

e. De last moet goed bevestigd en uitgebalanceerd hangen gedurende de gehele hijsoperatie; 
f. De operator mag als hij een last heeft aangeslagen: 

o zijn controle positie niet verlaten; 
o zijn mobiele telefoon niet gebruiken; 

g. Er mogen zich geen personen onder de last bevinden; 
h. Indien de last niet steeds door de operator gezien of gevolgd kan worden, dan is het gebruik van 

een hijsbegeleider en een communicatiemiddel (portofoon) verplicht; 
i. Hijsactiviteiten buiten dienen altijd gestopt te worden bij windkracht 6 of hoger en bij 

windsnelheden > 38 km/uur; 
j. Wanneer iemand aan de kraanbaan werkt, dan moeten er maatregelen getroffen worden 

om te voorkomen dat de kraan binnen 6 meter van de werknemer komt. 
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4. Hijsgereedschap 

a. Dient voorzien te zijn van een niet te verwijderen label met daarop vermeld: de naam van de 
fabrikant, de maximale werklast (WLL), uniek identificatienummer en keuringsdatum niet ouder 
dan 12 maanden. Keuringsrapporten dienen aanwezig te zijn binnen Nyrstar. 
Nyrstar Budel maakt gebruik van een combinatie van keuringsaanduidingen nl.: 

o Een keursticker in de kleur van het keurjaar volgens IMO; 
o Een Tie wrap in de kleur van het keurjaar volgens IMO; 
o Verf in de kleur van het keurjaar volgens IMO; 

b. Dient voor gebruik geïnspecteerd te worden door de operator. Gereedschap dat niet voldoet aan 
4a of beschadigd is dient direct gemarkeerd te worden en verwijderd van de werklocatie; 

c. Dient geschikt te zijn voor de betreffende werkzaamheden; 
d. De eigenaar van het hijs- of hefgereedschap dient er zorg voor te dragen dat het 

hijsgereedschap tijdens opslag en gebruik veilig blijft; 
e. Er mag alleen gehesen worden aan de door de fabrikant/leverancier opgegeven hijspunten. 
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AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND, DIT 
VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING 

A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard). 

 

                                                      
1 In het kader van Training On the Job (TOJ) mag een nieuwe medewerker nadat hij instructie heeft gehad van het 
specifieke hijswerktuig én onder continu toezicht van een ervaren operator, de hijswerkzaamheden uitvoeren. Binnen 6 
maanden dient betrokken medewerker de opleiding “Hijsen en aanslaan van lasten” met succes te hebben afgerond. 


