Controlelijst minimumvoorschriften (KB 12 augustus 1993, bijlage I)
A. Bedieningssystemen:
A.1 Zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar en (waar nodig) op passende wijze gemerkt
A.2 Bevinden zich buiten de gevaarlijke zones
A.3 De bediening brengt geen extra gevaar met zich mee
A.4 Eventuele onopzettelijke handelingen kunnen geen gevaar veroorzaken
A.5 De bedienaar kan vanaf de hoofdbedieningspost vaststellen of er zich personen in de gevaarlijke
zones bevinden
Of (indien het voorgaande onmogelijk is)
Elke inschakeling wordt automatisch voorafgegaan door een waarschuwend geluids- of lichtsignaal.
De blootgestelde werknemer heeft de tijd/middelen om de gevaarlijke zones te verlaten.
B. In werking stellen en stopzetten:
B.1 Het arbeidsmiddel kan alleen (her)in werking gesteld worden door een opzettelijk verrichte
handeling. Dit geldt ook voor belangrijke wijziging in de werking (snelheid, druk, …)
B.2 Er is een bedieningssysteem aanwezig om het arbeidsmiddel binnen de kortst mogelijke tijd op een
veilige manier volledig te stoppen (noodstop)
Dit systeem staat binnen handbereik van de bediener, buiten de gevaarlijke zone
B.3 Iedere werkpost Is voorzien van een bedieningssysteem waarmee het arbeidsmiddel of een deel
ervan kan worden stilgelegd zodat het in veilige toestand is?
B.4 De stopopdracht heeft voorrang op de startopdracht?
B.5 Er Is (indien nodig) noodstop aanwezig
B.6 Het arbeidsmiddel Is voorzien van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van
zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld
Het heraansluiten kan zonder gevaar gebeuren
C. Risico’s eigen aan het arbeidsmiddel:
C.1 Er zijn veiligheidsinrichtingen aanwezig om werknemers te beschermen tegen vallende of
wegschietende voorwerpen
C.2 Er zijn geschikte opvang-of afvoerinrichtingen aanwezig bij de bron (bij gas-, damp- of
stofontwikkeling of bij het vrij komen van vloeistoffen)
C.3 Het arbeidsmiddel en zijn onderdelen zijn stabiel opgesteld (eventueel bevestigd)
C.4 Er zijn passende beveiligingen voorzien voor het uiteenspringen, breken van het arbeidsmiddel (of
zijn onderdelen?
Uitslingeren van onderdelen wordt voorkomen door een correcte en passende bevestiging van de
onderdelen die aan middelpuntvliedende kracht onderworpen zijn.
C.5 Het arbeidsmiddel is uitgerust met schermen of uitrustingen die verhinderen dat er mechanisch
contact wordt gemaakt met bewegende delen of dat gevaarlijke zones worden betreden. Het
arbeidsmiddel wordt dan onmiddellijk stopgezet.
C.6 De schermen en inrichtingen :
Zijn stevig uitgevoerd
Kunnen geen bijkomende gevaren veroorzaken
Kunnen niet op eenvoudige wijze omzeild of buiten werking gesteld worden
Zijn voldoende ver van de gevaarlijke zone verwijderd
Belemmeren het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk
Maken de noodzakelijke handelingen mogelijk voor het aanbrengen (of de vervanging) van de
delen en het onderhoud, waarbij de toegang wordt beperkt tot de sector waar het werk moet
worden verricht en waarbij demontage van de schermen of inrichtingen niet nodig is?

Evaluatie
OK

NOK

C.7 De delen met een hoge of zeer lage temperatuur zijn afgeschermd tegen aanraking of nabijheid van
werknemers
C.8 De aanwezige waarschuwings- en alarmsignalen, zijn duidelijk waarneembaar en eenvoudig te
begrijpen
C.9 Het arbeidsmiddel is voor de veiligheid van de werknemer voorzien van waarschuwingen en
signaliseringen (o.a. pictogrammen)
C.10 De werknemers zijn beschermd tegen de gevaren van brand of verhitting; gas-, stof- of
dampontwikkeling; het vrijkomen van (vloei)stoffen die in het arbeidsmiddel worden gebruikt of
opgeslagen; schadelijke straling
C.11 Er zijn passende voorzorgen genomen om risico’s van een ontploffing te voorkomen (zowel van het
arbeidsmiddel als van in het arbeidsmiddel vrijkomende, gebruikte of opgeslagen stoffen)
C.12 Zijn de werknemers beschermd tegen het gevaar van rechtstreeks of indirect contact met
elektriciteit?
D. Verbodsbepalingen:
D.1 Wordt het arbeidsmiddelen gebruikt voor bewerkingen of onder omstandigheden waarvoor het
niet geschikt is?
D.2 Er is een verbod het arbeidsmiddel tijdens de werking
Te reinigen of te herstellen
wiggen, bouten e.d. vast te draaien, wanneer deze verrichtingen ongevallen kunnen veroorzaken of
indien zij op of nabij gevaarlijke, in beweging zijnde werktuigdelen moeten geschieden
De in beweging zijnde drijfwerken, drijf- of andere machines te smeren (tenzij de procedures al de
wenselijke veiligheidswaarborgen bieden)
E. Onderhoud:
E.1

Het onderhoud kan worden uitgevoerd wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is
Indien niet, kunnen er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden voor het uitvoeren van
de werkzaamheden of kunnen de werkzaamheden buiten de gevaarlijke zones plaatsvinden?

E.2 Het onderhoudsboekje wordt consequent bijgehouden
F. Ergonomie:
F.1 De werk en onderhoudspunten zijn voldoende verlicht
F.2 De werknemers Kunnen bij productie-, afstel- en onderhoudswerken met of aan de
arbeidsmiddelen alle punten op een veilige manier bereiken
G. Geluid
G.1 Het geluidsniveau / geluidsdrukniveau is aangegeven (niveau op de plaats van de bediener)
G.2 Het geluidsniveau overstijgt 85 dB(A)
G.3 Er is gehoorbescherming ter beschikking.
G.3 De grenswaarde van 87dB(A) wordt niet overschreden (rekeninghoudend met gehoorbescherming)
Evaluatie:

OK = voldoet
NOK = voldoet niet
NVT = schrap de volledige lijn

Gelieve de punten die als NOK beoordeeld werden aanvullend te verduidelijken:

