
Arbobesluit over werken op hoogte. 
 
Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar 
1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, 
bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige 
hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. 
2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, 
openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van 
ladders en trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23, tweede lid. 
4. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden 
aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de 
arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar 
voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of 
worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden 
andere technische middelen toegepast, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het 
eerste lid bedoelde arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de 
voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming. 
 
 
Afdeling 2. Algemene voorschriften 
 
Artikel 7.3. Geschiktheid arbeidsmiddelen 
1. Bij de keuze van de arbeidsmiddelen die de werkgever ter beschikking stelt, wordt rekening 
gehouden met de uit de risico-inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, gebleken 
specifieke kenmerken van de arbeid, met de omstandigheden waaronder deze wordt verricht, met de 
op de arbeidsplaats al bestaande gevaren en met de gevaren die daaraan zouden kunnen worden 
toegevoegd door het gebruik van de desbetreffende arbeidsmiddelen. 
2. Om te voorkomen dat het gebruik van arbeidsmiddelen gevaren voor de veiligheid en gezondheid 
van de werknemers oplevert, worden de arbeidsmiddelen die op de arbeidsplaats ter beschikking van 
de werknemers worden gesteld, uitsluitend gebruikt voor het doel, op de wijze en op de plaats 
waarvoor zij zijn ingericht en bestemd. 
3. Arbeidsmiddelen zijn voorts geschikt voor het uit te voeren werk of zijn daartoe behoorlijk 
aangepast. 
4. Voor zover het redelijkerwijs niet mogelijk is de gevaren bij het gebruik van de arbeidsmiddelen te 
voorkomen, worden zodanige maatregelen getroffen dat de gevaren zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen 
1. Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal. 
2. Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie. 
3. Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het 
gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen 
worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag 
en 
directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen. 
4. Artikel 3.17 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 7.4a. Keuringen 
1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie 
en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van 
installatie en goed en veilig functioneren. 
2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe 
locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 
3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding 
kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de 
goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. 
 
 
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt 
beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke 



gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. als uitzonderlijke gebeurtenissen 
worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, 
ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel. 
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. 
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en 
worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 
7. Dit artikel is niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen waarop het Warenwetbesluit 
attractie- en speeltoestellen van toepassing is. 
8. Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van 
toepassing is. 
9. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op: 
a. hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen waarop artikel 
7.29 van toepassing is; 
b. liften waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is. 
10. het eerste, derde en zesde lid zijn niet van toepassing op duik- en caissonsystemen met hun 
toebehoren waarop artikel 6.15a van toepassing is. 
11. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op drukapparatuur waarop artikel 12b van het 
Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is. 
12. Het derde lid is niet van toepassing op: 
a. hijs- en hefgereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing is; 
b. containers waarop het Warenwetbesluit containers van toepassing is; 
c. hijskranen waarop de artikelen 6d tot en met 6f van het Warenwetbesluit machines van toepassing 
zijn; 
d. transportsteigers waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is; 
e. drukapparatuur waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is. 
13. Het vierde lid is ten aanzien van wijzigingen of reparaties niet van toepassing op drukapparatuur 
waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is. 
14. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op bouwliften voor personenvervoer waarop het 
Warenwetbesluit liften van toepassing is. 
 
Artikel 7.5. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen 
1. De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tijdens de 
gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, dat gevaar 
voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. 
2. Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden slechts 
uitgevoerd indien het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt. Indien 
dit niet mogelijk is worden doeltreffende maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren. 
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op productie- en afstelwerkzaamheden met of 
aan een arbeidsmiddel. 
4. Een bij een arbeidsmiddel behorend onderhoudsboek wordt goed bijgehouden. 
5. Montage en demontage van een arbeidsmiddel vindt op veilige wijze plaats, met inachtneming van 
de eventuele aanwijzingen van de fabrikant.



 
§ 2b. Voorschriften betreffende het gebruik van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen voor 
tijdelijke werkzaamheden op hoogte 
 
Artikel 7.23. Algemeen 
1. Indien tijdelijke werkzaamheden op hoogte niet veilig en onder passende ergonomische 
omstandigheden op een daartoe geschikte werkvloer kunnen worden uitgevoerd, worden de meest 
geschikte arbeidsmiddelen gekozen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen en te 
handhaven. Om dit te bereiken: 
a. krijgen collectieve veiligheidsmaatregelen voorrang boven persoonlijke veiligheidsmaatregelen; 
b. zijn de afmetingen van de arbeidsmiddelen: 
1°. afgestemd op de aard van de te verrichten werkzaamheden; 
2°. afgestemd op de voorzienbare belastingen, en 
3°. zodanig dat zonder gevaar doorgang mogelijk is; 
c. worden de meest geschikte toegangsmiddelen voor de tijdelijke arbeidsplaats op hoogte gekozen 
afhankelijk van het verkeer, de te overbruggen hoogte en de gebruiksduur; 
d. biedt het gekozen toegangsmiddel de mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar; 
e. levert het overstappen van een toegangsmiddel op platformen, vloeren of loopbruggen en 
omgekeerd geen extra valrisico’s op. 
2. Met inachtneming van het eerste lid wordt het gebruik van ladders en trappen als arbeidsplaatsen 
op hoogte beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet 
gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en 
a. vanwege de korte gebruiksduur, of 
b. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen. 
3. Toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen worden alleen gebruikt onder omstandigheden 
waarin uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, blijkt dat het werk 
veilig kan worden uitgevoerd en waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen redelijkerwijs 
niet mogelijk is. 
4. In het geval, bedoeld in het derde lid, wordt, rekening houdend met de risico-inventarisatie en - 
evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, en met de duur van de werkzaamheden en met de 
ergonomische vereisten, voorzien in een zitje met geschikte toebehoren. 
5. Afhankelijk van het te gebruiken arbeidsmiddel worden ter minimalisering van de aan dit 
arbeidsmiddel verbonden risico’s voor de werknemers, de nodige maatregelen genomen. Zo nodig 
worden valbeveiligingen aangebracht. 
6. De valbeveiligingen zijn van een zodanige configuratie en sterkte dat vallen van hoogte wordt 
voorkomen of dat een eventuele val wordt gestopt, zodanig dat letsel bij de werknemers zoveel 
mogelijk wordt voorkomen. 
7. De collectieve valbeveiligingen worden alleen onderbroken daar waar zich een toegang tot een 
ladder of trap bevindt. 
8. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden vereist dat een collectieve valbeveiliging tijdelijk wordt 
verwijderd, wordt gezorgd voor doeltreffende, vervangende veiligheidsvoorzieningen. 
9. De werkzaamheden, bedoeld in het achtste lid, worden niet uitgevoerd zolang deze vervangende 
voorzieningen niet zijn getroffen. 
10. Na de definitieve of tijdelijke beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het achtste lid, 
worden de collectieve valbeveiligingen weer aangebracht. 
11. Tijdelijke werkzaamheden op hoogte worden slechts uitgevoerd wanneer de 
weersomstandigheden de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet in gevaar brengen. 
 
Artikel 7.23a. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen 
1. Ladders en trappen worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit tijdens het gebruik is gewaarborgd. 
In ieder geval worden hiertoe de volgende maatregelen genomen: 
a. de steunpunten van draagbare ladders en trappen rusten op een stabiele, stevige en onbeweeglijke 
ondergrond van voldoende omvang, zodat de sporten horizontaal blijven; 
b. hangladders worden stevig vastgemaakt en, met uitzondering van touwladders, zodanig dat zij niet 
kunnen verschuiven en dat heen en weer zwaaien wordt vermeden. 
2. Bij het gebruik van ladders en trappen worden in ieder geval de volgende maatregelen genomen: 
a. het wegglijden van de voet van draagbare ladders en trappen tijdens het gebruik wordt 
tegengegaan door de boven of onderkant van de ladderbomen vast te zetten, of door middel van een 
antislipinrichting of een andere, even doeltreffende oplossing; 
 



b. toegangsladders steken tenminste 1 meter uit boven het toegangsniveau, tenzij andere 
voorzieningen een veilig houvast mogelijk maken; 
c. meerdelige ladders en schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet ten 
opzichte van elkaar kunnen verschuiven; 
d. verrolbare ladders en trappen worden vastgezet voordat zij worden betreden. 
3. Ladders en trappen worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast 
hebben. In elk geval mag het met de hand dragen van lasten op een ladder of een trap niet een veilig 
houvast belemmeren. 
 
Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers 
1. Wanneer voor de gekozen steiger de sterkte- en stabiliteitsberekening niet beschikbaar is of de 
overwogen structuurconfiguraties in de berekening niet zijn voorzien, wordt alsnog een sterkte- en 
stabiliteitsberekening uitgevoerd, tenzij de steiger wordt opgebouwd volgens een algemeen erkende 
standaardconfiguratie. 
2. Afhankelijk van de complexiteit van de gekozen steiger wordt door een daartoe bevoegde persoon 
een montage-, demontage- en ombouwschema opgesteld. Dit schema kan de vorm hebben van een 
algemeen uitvoeringsschema, dat voor specifieke steigers is aangevuld met detailtekeningen. 
3. De ondersteuningen van een steiger worden beveiligd tegen wegglijden, hetzij door bevestiging aan 
het steunvlak, hetzij door een antislipinrichting of een andere, even doeltreffende oplossing. 
4. Het dragende oppervlak van de ondersteuningen heeft een voldoende capaciteit. 
5. De stabiliteit van de steiger is verzekerd. Ongewilde bewegingen van rolsteigers tijdens 
werkzaamheden op hoogte worden door een passende voorziening voorkomen. 
6. De afmetingen, de vorm en de ligging van de vloeren van een steiger worden aan de aard van de te 
verrichten werkzaamheden en aan de te dragen lasten aangepast en zijn zodanig dat veilig verkeer 
kan plaatsvinden en veilig kan worden gewerkt. 
7. De vloeren van steigers zijn zodanig gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal gebruik niet 
kunnen bewegen. Tussen de onderdelen van de vloeren en de verticale inrichtingen van de 
collectieve valbeveiligingen komen geen gevaarlijke openingen voor. 
8. Indien bepaalde gedeelten van een steiger niet gebruiksklaar zijn, worden deze gedeelten met 
inachtneming van afdeling 2 van hoofdstuk 8 gemarkeerd met waarschuwingssignalen en behoorlijk 
afgebakend door materiële elementen die de toegang tot de gevarenzone beletten. 
9. Steigers worden alleen opgebouwd, afgebroken of ingrijpend veranderd onder leiding van een 
bevoegde persoon en door werknemers die voor de beoogde werkzaamheden een toereikende en 
specifieke opleiding hebben ontvangen met betrekking tot de specifieke risico’s die in het bijzonder is 
gericht op: 
a. het begrijpen van het montage-, demontage- en ombouwschema van de betreffende steiger; 
b. het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger; 
c. maatregelen ter preventie van het risico dat personen of voorwerpen vallen; 
d. veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk kunnen doen aan de 
veiligheid van de betrokken steigers; 
e. de toelaatbare belasting, en 
f. ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen 
brengen. 
10. De persoon die de werkzaamheden leidt en de betrokken werknemers moeten beschikken over 
het montage-, demontage- en ombouwschema, bedoeld in het tweede lid, met inbegrip van eventuele 
daarbijbehorende instructies. 
 
Artikel 7.23c Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en 
positioneringstechnieken met lijnen 
1. Bij het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen als bedoeld in artikel 7.23, 
derde lid, wordt aan de volgende voorwaarden voldaan: 
a. het systeem omvat ten minste twee afzonderlijk verankerde lijnen, te weten: 
1°. een werklijn die dient om op of uit de arbeidsplaats te komen, en 
2°. een veiligheidslijn die als reservelijn fungeert; 
b. de werknemers beschikken over en maken gebruik van een geschikt harnas dat voldoet aan de 
bepalingen, vastgesteld bij of krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 8, waardoor zij verbonden zijn met 
de veiligheidslijn; 
c. de werklijn is voorzien van: 
1°. een veilig stijg- en afdaalmechanisme, en 
 



2°. een zelfblokkerend mechanisme waardoor de gebruiker, wanneer hij de controle over zijn 
bewegingen verliest, niet kan vallen; 
d. de veiligheidslijn is uitgerust met een beweegbaar valbeveiligingsmechanisme dat de werknemer in 
zijn bewegingen volgt; 
e. de gereedschappen en andere hulpstukken die de werknemer gebruikt, zijn verbonden met het 
harnas of het zitje van de werknemer, bedoeld in artikel 7.23, vierde lid, of op een andere, passende 
wijze bevestigd; 
f. het werk wordt naar behoren gepland en er wordt toezicht gehouden opdat zo nodig de werknemer 
onmiddellijk hulp kan worden geboden; 
g. de betrokken werknemers ontvangen een adequate en specifieke opleiding voor de beoogde 
werkzaamheden, in het bijzonder betreffende de reddingsprocedures. 
2. In uitzonderlijke omstandigheden waarin het gebruik van twee lijnen, gezien de risico-inventarisatie 
en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, het werk gevaarlijker zou maken, kan het gebruik van 
één enkele lijn worden toegestaan mits passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te 
waarborgen. 
 
Artikel 7.23d Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van werkbakken 
1. Artikel 7.18, vierde lid, is niet van toepassing op het vervoer van werknemers met behulp van een 
werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden 
worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan 
vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien 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, of de toepassing van zodanige middelen 
redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 
2. Bij toepassing van het eerste lid worden uitsluitend werkbakken gebruikt waarbij: 
a. indien de werkbak is bevestigd aan een heftruck of soortgelijk mobiel hefwerktuig, de belasting van 
de volbelaste werkbak niet méér bedraagt dan de helft van de maximaal toegestane belasting van het 
hefwerktuig in zijn meest ongunstige stand; 
b. indien de werkbak is bevestigd aan een hijskraan, de belasting door de volbelaste werkbak en het 
bijbehorend hijsgereedschap niet méér bedraagt dan één kwart van de toelaatbare werklast van de 
hijskraan. In afwijking hiervan bedraagt de belasting bij het gebruik van een werkbak die is bevestigd 
aan een vast-opgestelde hijskraan of aan een op een permanente kraanbaan opgestelde hijskraan 
niet meer dan driekwart van de nominale belasting waarvoor deze kranen zijn ontworpen. 
3. Bij toepassing van het eerste lid is de bedieningsplaats van het hijs- of hefwerktuig permanent 
bemand. 
4. Bij toepassing van het eerste lid is bij gebruik van een heftruck of een soortgelijk mobiel 
hefwerktuig, de horizontale verplaatsing van een werkbak die meer dan 0,2 m is geheven, slecht 
toegestaan indien wordt gereden met een snelheid van maximaal 2,5 km/uur ten behoeve van het 
positioneren van de werkbak. 
5. Bij toepassing van het eerste lid gelden ten aanzien van de hijskraan en het hefgereedschap die in 
combinatie met een werkbak worden gebruikt de volgende voorschriften: 
a. met een mobiele hijskraan, waaraan een bemande werkbak is bevestigd, wordt niet gereden; 
b. met een op een kraanbaan rijdende hijskraan met bemande werkbak wordt uitsluitend met een 
snelheid van maximaal 2,5 km/uur gereden. 
6. Bij toepassing van het eerste lid gelden ten aanzien van de betrokken werknemers de volgende 
voorschriften: 
a. de werknemers die worden gehesen of geheven beschikken over een doeltreffend 
communicatiemiddel, en 
b. doeltreffende voorzieningen zijn getroffen om de werknemers bij gevaar te kunnen evacueren. 
§ 3. Voorschriften bij het laden en lossen van schepen 
 
Artikel 7.24. Toegang tot het schip 
1. In aanvulling op artikel 3.2 is de toegang tot een ruim van een schip of dek uitsluitend toegestaan 
door een vaste trap of, indien dit niet mogelijk is, een vaste ladder of klampen of voetopeningen van 
geschikte afmetingen, van voldoende sterkte en van een behoorlijke constructie dan wel andere 
deugdelijke toegangsmiddelen. 
2. De in het eerste lid genoemde toegangsmiddelen zijn, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, 
gescheiden van de luikopeningen. 
 
 



Artikel 7.25. Luiken 
1. Luiken die met behulp van hijs- of hefwerktuigen worden geplaatst of verwijderd, zijn uitgerust met 
goed toegankelijke en geschikte bevestigingen voor het vastmaken van hijsgereedschap. 
2. Indien luiken niet onderling verwisselbaar zijn, zijn zij duidelijk gemerkt om aan te geven tot welke 
ruimopening alsmede op welke plaats zij behoren. 
3. Motorisch of hydraulisch bediende luiken en overige motorisch of hydraulisch aangedreven 
scheepsuitrusting worden uitsluitend geplaatst of verwijderd door een daartoe bevoegde persoon. 
4. De in het derde lid bedoelde luiken en scheepsuitrusting worden uitsluitend geplaatst of verwijderd 
indien dit op veilige wijze kan gebeuren. 
5. Luikopeningen die niet zijn uitgerust met een doelmatig luikhoofd worden gesloten dan wel 
anderszins beveiligd zodra de laad- en loswerkzaamheden zijn beëindigd. 
6. Luiken worden niet geplaatst of verwijderd, indien er in het ruim onder de luikopening arbeid wordt 
verricht. 
7. Luiken die niet afdoende tegen verplaatsing zijn geborgd, worden verwijderd voordat met laad- en 
loswerkzaamheden wordt begonnen. 
 
Artikel 7.26. Verwerken van goederen of materialen 
1. Het opslaan of overslaan, laden of lossen, stuwen of anderszins verwerken van goederen of 
materialen op de kade, in loodsen of in het schip, geschiedt op veilige en ordelijke wijze, rekening 
houdend met de aard van die goederen of materialen en de verpakking daarvan. 
2. Lasten worden niet opgelicht of neergelaten, tenzij zij op veilige wijze aan het hijs- of hefwerktuig 
zijn aangeslagen of anderszins bevestigd. 
 
Artikel 7.27. Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen 
1. Voor het veilig tuigen van laadbomen en het bijbehorende gerei zijn aan boord van het schip 
tuigplannen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aanwezig. De tuigplannen worden 
desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 
2. Voor eenmalig gebruik bestemde bind- of hijsmiddelen worden niet opnieuw gebruikt. 
 
Artikel 7.28. Containers 
Tijdens het laden en lossen van containers zijn deugdelijke middelen aanwezig die de veiligheid van 
de werknemers bij het aanbrengen of verwijderen van de sjorringen van de containers waarborgen. 
 
Artikel 7.29. Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen 
1. In afwijking van artikel 7.20, zesde en zevende lid, gelden voor hijs- en hefwerktuigen alsmede 
hijsen hefgereedschappen aan boord van schepen, die gebruikt worden voor het laden en lossen, de 
volgende bepalingen. 
2. Hijs- en hefwerktuigen met inbegrip van de daarbij behorende hulpstukken, onderdelen, 
bevestigingspunten, verankeringen en steunen, en hijs- en hefgereedschappen worden, voordat zij 
voor de eerste maal in gebruik worden genomen, doelmatig beproefd en op hun goede staat 
onderzocht. 
3. Werktuigen en gereedschappen als bedoeld in het tweede lid, worden na iedere belangrijke 
wijziging of herstelling die van invloed kan zijn op de veiligheid, doelmatig beproefd en op hun goede 
staat onderzocht. 
4. Werktuigen en gereedschappen als bedoeld in het tweede lid, worden, afhankelijk van de feitelijke 
belasting, regelmatig doch in ieder geval ten minste eenmaal per vijf jaar, doelmatig beproefd en op 
hun goede staat onderzocht. 
5. Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen worden, afhankelijk van de feitelijke 
belasting, regelmatig doch in ieder geval ten minste eenmaal per jaar, op hun goede staat onderzocht. 
6. Hijs- en hefgereedschappen worden, afhankelijk van het gebruik, regelmatig op hun goede staat 
gecontroleerd. 
7. Beproevingen en onderzoeken als bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, worden uitgevoerd 
door Onze Minister of een certificerende instelling. 
8. Onderzoeken en controles als bedoeld in het vijfde en zesde lid, worden uitgevoerd door een 
deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. 
9. Van de beproevingen en onderzoeken, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, worden door de 
certificerende instelling, bedoeld in het zevende lid, certificaten uitgereikt volgens een bij ministeriële 
regeling vastgesteld model. 
 
 



 
 
10. Aan boord van ieder schip wordt een register van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en 
hefgereedschappen bijgehouden volgens een bij ministeriële regeling vastgesteld model, waarin de in 
het negende lid bedoelde certificaten worden opgenomen. In het register worden de bedrijfslast of 
bedrijfslasten van de hijs- en hefwerktuigen, de werklast van de hijs- en hefgereedschappen alsmede 
de tijdstippen en de resultaten van de in het tweede tot en met vijfde lid, bedoelde beproevingen en 
onderzoeken vermeld. De tijdstippen en het resultaat van de in het zesde lid bedoelde controles 
worden vermeld, indien bij de desbetreffende controles een defect is geconstateerd. Het register wordt 
desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 
 
Artikel 7.30. Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen 
1. Stukken of voorwerpen die ten minste 1000 kilogram bruto wegen en die met een schip worden 
vervoerd zijn aan de buitenzijde op een duidelijke en duurzame wijze voorzien van een aanduiding 
van het gewicht van die stukken of voorwerpen. 
2. Bij vervoer van stukken of voorwerpen als bedoeld in het eerste lid mag, in plaats van het gewicht, 
zo nauwkeurig mogelijk het gewicht bij benadering worden aangeduid: 
a. indien de aard, samenstelling of afmeting van het stuk of het voorwerp een beletsel vormen om 
het juiste gewicht te bepalen; 
b. indien het gewicht als gevolg van klimaatsinvloeden aan aanmerkelijke veranderingen 
onderhevig is. 
 


