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Dit geeft het volgende overzicht: 

Bronaanpak Organisatorische Technische Persoonlijke 
(drie sterren maatregelen maatregelen bescherming (een 
maatregel) (twee sterren (twee sterren ster maatregel) 

maatreael) maatreael) 
Voorlichting, instructie en X 
toezicht 
Deskundii:iheid machinist X 
Werken in regie of X 
aanaenomen werk 
Meerdere kranen in elkaars X 
draaibereik 
Hijsen met meerdere X 
kranen aan een last 
Tunnelen X 
Hiisen over aebouwen X 
Hiisen over oersonen X 
Hijsen in de nabijheid van X 
straal-zendmasten, 
windmolens, 
bovenleidingen van trein en 
tram en bovenliggende 
hoogspanningsverbindinaen 

 

Gebruik afstandsbesturing X 
hiiskraan 
Onbeheerd achterlaten X 
hiiskraan 

Looptijd en evaluatie 

De eerste Arbocatalogus Verticaal Transport had een looptijd van vijf jaar, ingegaan op 1 september 2010. 
In het voo�aar van 2015 heeft een werkgroep van de Vereniging Verticaal Transport de inhoud van de 
Arbocatalogus geevalueerd en dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. De tweede Arbocatalogus 
Verticaal Transport gaat in op 1 april 2016 en heeft eveneens een looptijd van 5 jaar. 
Aan het einde van deze looptijd zal wederom een evaluatie van de inhoud plaats vinden. Tevens kan een 
evaluatie vervroegd worden uitgevoerd op verzoek van een van de sociale partners. 

Afwijken toegestaan 

Een bedrijf mag afwijken van de bepalingen in de Arbocatalogus. In dat geval kiest een bedrijf zelf 
maatregelen om te voldoen aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Het moet in dat geval aantonen 
dat het met deze maatregelen eenzelfde niveau van veiligheid en gezondheid bereikt als met de 
Arbocatalogus. 

Arbocatalogus Verticaal Transport 
Januari 2016 

3 

















En de volgende aandachtspunten worden meegenomen: 
• De last wordt niet over de gevarenzone gehesen.

Sectorinstituut 
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• Er worden maatregelen genomen om bij het zwenken van de hijskraan (aftoppen e.d.) niet in de
gevarenzone terecht te komen.

• De hijskraan wordt geaard volgens de gebruiksaanwijzing van de hijskraan.

10 Werkbak hangende aan een hijskraan 

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe wet- en regelgeving rondom de inzet van een werkbak of werkplatform in 
werking getreden. De tekst van het nieuwe Arbobesluit 7.23d heeft gevolgen voor de oude tekst van de 
arbocatalogus en het hoofdstuk “Werken met een werkbak hangende aan een hijskraan” is hierdoor niet 
meer van toepassing.
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11 Gebruik afstandsbesturing hijskraan 

Doel voorschrift 
Arbobes/uit artikel 7.17b lid 6 

Bij het gebruik van een radiografische bediening van de hijskraan worden de volgende specifieke 
maatregelen genomen: 

• Tijdens het gebruik van de afstandsbediening verricht de machinist geen andere werkzaamheden
dan de bediening van de kraan.

• Indien de machinist onvoldoende zicht heeft op de last, staat hij in direct contact met de
deskundige toezichthouder.

• Signalering op de kraan, die aangeeft dat de kraan op afstand bestuurd wordt, is in werking.

12 Onbeheerd achterlaten hijskraan 

Doelvoorschrift 
Arbobes/uit artikel 7. 6 Deskundigheid werknemers lid 1 
Arbobesluit artikel 7. 17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving lid 2a 

Veel kraanactiviteiten vinden plaats vanaf de openbare weg of ruimtes waarin publiek toegang heeft. Dit 
betekent dat we alert moeten zijn dat derden geen bedoelde of onbedoelde handelingen kunnen verrichten 
op of aan de kraan. 

Bij het onbeheerd achterlaten van de hijskraan worden de volgende specifieke maatregelen genomen: 
• Geen contactsleutels in het contact laten zitten.
• Bedieningskasten van bijvoorbeeld de stempelbediening afsluiten.
• Afsluiten van de cabine.
• Schakelkasten afsluiten.
• Afstandsbediening hijskraan niet onbeheerd laten liggen.
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