
 BMI Hijsgereedschap 
 

CHECKLIJST WERKBAK 

 

  Vereisten voor het kraanbedrijf: 

1 
Mobiele hijskraan gekeurd, in goede conditie, soepel te bedienen, 
in meest stabiele positie opgesteld en machinist is vakbekwaam 
(geldig deskundigheidsbewijs) en blijft op zijn plaats? 

Ο ja Ο nee 

2 De netto capaciteit van de kraan (dus exclusief kraanblok) en de capaciteit van 
het hijsgereedschap worden voor maximaal 25% van de werklast benut? Ο ja Ο nee 

3 Hijskabel binnen afgelopen 3 maanden gecontroleerd en bevestiging 
eindverbindingen / borgingen in orde? Ο ja Ο nee 

4 Hijshaak bevestiging / borging in orde? 
Indien niet te controleren andere haak gebruiken! Ο ja Ο nee 

5 Hijsgereedschap bevestiging / borging in deugdelijke staat, 
binnen keuringsdatum en geïnspecteerd? Ο ja Ο nee 

6 Communicatie gewaarborgd via visueel contact of portofoon? Ο ja Ο nee 
7 Is verklaring van beproeving hijsbak aanwezig? Ο ja Ο nee 

8 (Personen) werkbak geïnspecteerd in goede conditie, werplijnen aanwezig en 
de werklast vermeld op de werkbak wordt niet overschreden? Ο ja Ο nee 

 
 Kenteken kraan : Nummer werkbak :  
 Parknummer kraan : Max. aantal personen :  
 Eigen massa :  kg 
 Werklast :  kg 
 

  Vereisten voor het uitvoerende bedrijf : 
9 Personen in de werkbak zijn tevoren gewaarschuwd dat uitstappen op hoogte uit 

de werkbak hangend aan de kraan niet is toegestaan? Ο ja Ο nee 

10 Personen in de werkbak hebben tevoren duidelijke instructies gehad en zijn op 
de hoogte van de werkwijze? Ο ja Ο nee 

11 Niet meer personen in de werkbak dan daarop vermeld, 18 jaar of ouder, dragen 
van standaard PBM, harnasgordel met valdemper aangelijnd aan de bak? Ο ja Ο nee 

12 Slangen en kabels hangen voldoende vrij, het “haken” van de werkbak wordt 
voorkomen? Ο ja Ο nee 

13 Werklast vermeld op de werkbak wordt niet overschreden? Ο ja Ο nee 

14 Bij brandgevaarlijke werkzaamheden is een brandblusser 
in de werkbak aanwezig? Ο ja Ο nee 

15 Laten weersomstandigheden het veilig werken toe, 
maximaal windkracht 6 Beaufort (minder dan 13,8 m/s)? Ο ja Ο nee 

 Het werk kan veilig uitgevoerd worden en alle betrokkenen zijn op de 
hoogte van de risico’s? Ο ja Ο nee 

 
Naam machinist : 
Handtekening : 

Naam rigger : 
Handtekening : 

 
 

Na uitvoering van de werkzaamheden deze checklist inleveren bij de planning uitvoerende firma. 


