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VEILIG ONDERHOUD VAN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP 
IN DE BOUW 

Over onderhoud 
Onderhoud kan worden gedefinieerd als werkzaamheden om iets in een werkende en veilige staat te 
houden, en storingen en slechter functioneren te voorkomen. Dit ‘iets’ kan een werkplaats zijn, 
gereedschap of een transportmiddel (bijv. een schip). 

 Preventief – of proactief – onderhoud wordt verricht om iets in werkende staat te houden. Dit 
soort werk wordt gewoonlijk volgens een bepaald schema uitgevoerd. 

 Herstel- of reactief onderhoud betekent iets repareren zodat het weer werkt. Dit is 
onverwacht, ongepland werk, dat vaak groter gevaar en hogere risico’s met zich meebrengt.  

Onderhoud is niet het exclusieve terrein van installateurs en monteurs. Het is de verantwoordelijkheid 
van vrijwel alle werknemers in alle sectoren en wordt in vrijwel iedere werkomgeving uitgevoerd. 
De gezondheid en veiligheid van werknemers kunnen door het onderhoudsproces in gevaar komen, 
maar dat kan ook door geen of gebrekkig onderhoud. Het ontwerp van de apparatuur en de 
werkplaats is van grote invloed op de gezondheid en veiligheid van de mensen die het onderhoud 
uitvoeren.  
 

Inleiding 
Voor deze ‘e-fact’ wordt draagbaar gereedschap gedefinieerd als gereedschap dat met de hand 
gedragen kan worden. Dit gereedschap kan worden onderverdeeld in niet-aangedreven draagbaar 
(hand)gereedschap en aangedreven draagbaar gereedschap. 
 
Niet-aangedreven draagbaar (hand)gereedschap  behelst zagen, hamers, schroevendraaiers, 
tangen, bijlen en moersleutels. Het grootste gevaar van dit gereedschap bestaat uit verkeerd gebruik 
en gebrekkig onderhoud. Bot gereedschap kan bijvoorbeeld het werk moeilijker maken en tot meer 
verwondingen leiden.  
 
Aangedreven draagbaar gereedschap  
We kunnen al naar gelang de krachtbron verschillende types aangedreven gereedschap 
onderscheiden: Elektrisch aangedreven gereedschap (bijv. cirkelzagen, boormachines), pneumatisch 
aangedreven gereedschap (bijvoorbeeld hamers, versnipperaars, luchtdrukhamers en -spuiten), met 
vloeibare brandstof (gas) aangedreven gereedschap (bijvoorbeeld zagen), hydraulisch aangedreven 
gereedschap (kriks) en explosie-plunjergereedschap (nietpistolen).  
Aangedreven draagbaar gereedschap wordt in vrijwel elke bedrijfstak gebruikt. Het doet taken die 
anders uitputtend handwerk zouden vereisen. Maar als het verkeerd gebruikt of onderhouden wordt, 
kan dit alledaagse gereedschap ernstige verwondingen aan vingers, handen en ogen tot gevolg 
hebben. Kapot (defect) gereedschap en gereedschap dat onprofessioneel gemodificeerd is, kan 
gevaarlijk zijn. Defect elektrisch gereedschap kan bijvoorbeeld brandwonden of een elektrische schok 
veroorzaken, die zelfs dodelijk kan zijn. Pneumatisch gereedschap kan bijzonder veel lawaai maken 
en tot gehoorverlies leiden.  
Draagbaar gereedschap wordt intensief gebruikt op bouwterreinen, waardoor werknemers 
voortdurend blootstaan aan de daaraan verbonden gevareni.  
Uit onderzoek blijkt, dat het percentage verwondingen ten gevolge van niet-aangedreven 
handgereedschap het hoogst is in de landbouw, gevolgd door de bouw.  
Voor verwondingen door aangedreven gereedschap was de volgorde: bouw, landbouw, industrie, 
mijnbouw.ii Ongeveer de helft van alle jaarlijkse vingeramputaties wordt veroorzaakt door ongelukken 
met aangedreven gereedschap.iii.  
Volgens ISSA (2009)iv is de verhouding tussen ongelukken met draagbaar elektrisch gereedschap en 
het totaalaantal ongelukken met elektriciteit ongeveer 1 op 5, en de Universiteit van Wolverhampton 



Veilig onderhoud – Draagbaar gereedschap in de bouw 

 

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk - http://osha.europa.eu 2 

(2006)v heeft geconcludeerd dat bij bijna een kwart van alle ongelukken met elektriciteit die 
gerapporteerd werden draagbaar gereedschap betrokken was. Dit komt overeen met de bevindingen 
van de HSE dat bij bijna een kwart van alle ongelukken met elektriciteit die gerapporteerd werden 
draagbaar gereedschap betrokken was.vi 
Onderhoud aan draagbaar gereedschap vereist speciale aandacht om gevaren te voorkomen of uit te 
sluiten. Het toezicht op en onderhoud van draagbaar gereedschap op bouwterreinen is een probleem 
vanwege de aard van bouwterreinen en omdat draagbaar gereedschap vanzelfsprekend gemakkelijk 
vervoerd kan worden.  
Ook tijdens het onderhoud van defect aangedreven gereedschap kunnen ongelukken gebeuren.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Gevaren en risico’s als gevolg van slecht onderhoud  van draagbaar 
gereedschap op bouwterreinen 
Slecht onderhouden draagbaar gereedschap in de bouw (zowel handgereedschap als aangedreven 
gereedschap) kan ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s tot gevolg hebben voor de mensen die 
ermee werken. Deze risico’s zijn direct gerelateerd aan de staat van onderhoud van het gereedschap 
en nemen in de loop van de tijd toe. Er worden op bouwterreinen vaak ad-hocreparaties aan kapot 
gereedschap verricht om door te kunnen werken. Zulke reparaties worden vaak haastig en 
onprofessioneel gedaan, met geïmproviseerde oplossingen (zoals een zekering vervangen met een 
spijker of beschadigde elektrische kabels met tape repareren). Onprofessioneel gerepareerd 
gereedschap kan gevaarlijk zijn. 

Gevaren en risico’s als gevolg van geen of gebrekkig onderhoud zijn onder andere: 

Handgereedschap: 

 Mechanische problemen of controleverlies door het gebruik van gereedschap met 
kapotte onderdelen. Voorbeelden van onveilig gereedschap zijn hamers met loszittende 
of beschadigde kop, schroevendraaiers met gebroken handvat of botte randen, beitels 
met bramen en botte zagen.  

Aangedreven gereedschap: 

 Niet goed werken van veiligheidsvoorzieningen zoals noodknoppen (de rode knop), 
beschermkappen, schermen enz. Als deze voorzieningen bij noodgevallen niet adequaat 
werken of te weinig bescherming bieden, kan dit in sommige gevallen erger zijn dan 
helemaal geen bescherming, omdat zij de bouwvakker een onterecht gevoel van 
veiligheid kunnen geven.  

 Risico van elektrocutie, schokken of brandwonden door elektrische defecten, 
beschadigde kabels of gebrek aan goede isolering of aarding.  
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 Gescheurde of gebroken slijpschijven of zaagbladen kunnen tot verwondingen leiden. 
Gescheurde slijpschijven kunnen bijvoorbeeld breken tijdens het werk, wat tot ernstige 
verwondingen of de dood kan leiden. 

 Emissies van chemische stoffen zoals giftige rook of stof enz. 

 Lawaai van vrijwel elk soort draagbaar gereedschap kan leiden tot gehoorverlies, en 
trillingen kunnen hand-armvibratiesyndroom veroorzaken, en ook het 
wittevingersyndroom, dat het gevolg is van schade aan de spieren en zenuwen die de 
bloedsomloop regelen. Slecht onderhouden gereedschap kan een sterke toename 
veroorzaken van lawaai- en trillingsemissies (een zaag die niet scherp is, produceert 
bijvoorbeeld meer trillingen). Ook beschadigde trillingsdempers in gereedschap kunnen 
de overdracht van trillingen op de bouwvakker verhogen.  

 

Gevaren bij het gebruik van hand- en aangedreven ge reedschap 
voorkomen door onderhoud 
Constante aandacht en adequate opslag en onderhoud zijn cruciaal voor een veilig gebruik van 
draagbaar gereedschap op bouwterreinen. In praktijk betekent dit dat dagelijks visuele inspecties 
gehouden moeten worden om tekenen van mogelijke defecten op te sporen, zoals olie- of 
koelvloeistoflekken, structurele scheuren en slijtage aan snijvlakken; maar ook mechanisch afstellen 
en bijstellen van apparatuur, en opsporen en corrigeren van kleine problemen voor het grote 
problemen worden. Gereedschap dat aandacht vereist, moet gerapporteerd worden. 

Hier volgen enkele basisregels om gevaren te voorkomen bij het gebruik van hand- en aangedreven 
gereedschap: 

 Elk stuk gereedschap voor gebruik nakijken op schade 

 Controleer of de beschermkappen aanwezig zijn en goed vastzitten. 

 Controleer wielen en bladen op scheuren. 

 Controleer elektrische kabels, verbindingen en aarding. Het is essentieel dat de 
aarde van een flexibele kabel en de bijbehorende aardeleidingen van draagbaar 
elektrisch gereedschap regelmatig door een deskundige worden gecontroleerd op 
doorgang en sterkte van de aarding. 

 

Veel ongelukken met elektriciteit worden veroorzaakt door kapotte elektrische kabels, 
verlengsnoeren, stekkers en stopcontacten. Waar moet u op letten bij de inspectie? 

 Zijn er blootliggende kabelkernen te zien? 

 Is de kabel onbeschadigd, zonder sneden of schuurplekken? 

 Is de stekker in goede staat, d.w.z. is de buitenkant niet gescheurd en zijn de polen niet 
verbogen? 

 Is de kabel met plakband of op andere wijze onprofessioneel gerepareerd? 

 Is de behuizing van het gereedschap onbeschadigd? 

 

 Haal beschadigd draagbaar gereedschap uit gebruik en hang er een ‘NIET GEBRUIKEN’ 
kaartje aan 

 Houd gereedschap scherp en schoon 

 Vervang versleten, gescheurde of niet meer ronde wielen, en versleten en gescheurde 
bladen 

 Vervang alle gerafelde en/of beschadigde verlengsnoeren en beschadigde aansluitingen. 
Repareer kabels niet met tape 

 Volg voor het smeren en vervangen van hulpstukken de instructies in de handleiding. 
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 Onderhoud gereedschap volgens de specificaties van de fabrikant om toename van trillingen 
te voorkomen: 

 Vervang dempers voordat zij volledig versleten zijn. 

 Controleer dat roterende delen goed gebalanceerd zijn, en vervang waar nodig. 

 Houd gereedschap scherp. 

 

Voorbeelden van gereedschap dat door trilling verwondingen kan veroorzaken 

 Kettingzagen 

 Betonhamers, pneumatische boren 

 Klopboren 

 Handslijpmachines 

 Aangedreven hamers 

 

 Hydraulische systemen moeten correct onderhouden worden om ze veilig te houden. Alle 
hydraulische slangen en aansluitingen moeten regelmatig vervangen worden. Stel een 
onderhoudsschema op en volg dat nauwgezet. 

 Controleer hydraulische slangen vóór gebruik op inkepingen, schaafplekken, scheuren en andere 
schade. 

 Inspecteer/vervang kritieke hydraulische aansluitingen en slangen vaker. Kritieke 
hydraulische aansluitingen en slangen zijn diegene die zich dicht bij de bediener 
bevinden of die bij een defect verwondingen kunnen veroorzaken. 

Naast het minimaliseren van de gevaren van het gebruik van draagbaar gereedschap, zorgt goed 
onderhoud ervoor dat apparatuur goed blijft werken; daarom moet onderhoud beschouwd worden als 
iets wat bijdraagt aan productiviteit. 

 

Wat zijn de risico’s voor mensen die draagbaar gere edschap 
onderhouden?  

Onderhoud is een essentieel proces voor het veilig en juist functioneren van apparaten; daarom 
moeten de uitvoerders de juiste opleiding hebben. Tegelijkertijd kan het onderhoudsproces zelf 
gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid op het werk. Naast alle andere gevaren en 
risico’s die op bouwterreinen bestaan, zoals uitglijden, struikelen, vallen, lawaai en rijdende 
voertuigen, kent het onderhoud van draagbaar gereedschap specifieke risico’s, zoals: 

 Gevaar voor schokken, brandwonden en elektrocutie als het gereedschap niet eerst 
losgekoppeld wordt of als onderhoudspersoneel geen beschermende kleding draagt 
zoals veiligheidsschoeisel en -handschoenen of het juiste gereedschap niet wordt 
gebruikt, als elektrisch gereedschap niet goed geaard is of als de stekker niet beveiligd is 
met Switched Protective Earth-Portable Residuals (SPE-PRCD). 

 Gevaar voor verwondingen ten gevolge van bewegende delen van het gereedschap die 
kunnen plaatsvinden tijdens inspectie, onderhoud (als het gereedschap niet volledig 
buiten werking is gesteld en losgekoppeld) en ten slotte bij het opnieuw in gebruik 
nemen.  

 Gevaar voor verwondingen ten gevolge van bewegende delen als gevolg van een 
onvoorziene uitstroming van hydraulische/pneumatische energie van het gereedschap. 
Druksystemen moeten voor het begin van het onderhoud afgesloten worden en de 
kleppen vastgezet. 
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 Gevaar voor verwondingen ten gevolge van bewegende delen als gevolg van een 
onvoorziene uitstroming van mechanische energie (d.w.z. veren) van het gereedschap. 

 Gevaar voor verwondingen door vallende onderdelen of gereedschap tijdens het 
onderhoud.  

 Gevaar voor verwondingen door vloeistof onder hoge druk uit hydraulische apparaten. 
Denk eraan dat hydraulische olie onder grote druk staat. Neem de druk weg alvorens aan 
het systeem te werken. Raak leidingen die onder druk staan nooit aan bij het inspecteren 
van het gereedschap, ook niet als u handschoenen draagt. Vloeistof onder hoge druk is 
gevaarlijk en kan ernstige verwondingen veroorzaken, en zelfs dodelijk zijn. 

 Gevaar voor brandwonden ten gevolge van hete olie in hydraulisch gereedschap.  

 Brand- en explosiegevaar van brandbare materialen in het gereedschap. 
Onderhoudswerk kan tot ontbranding van brandbaar materiaal leiden (door hittebronnen 
als sigaretten, statische elektriciteit en ontladingen, brandstof in draagbaar gereedschap 
enz.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

Raak NOOIT een onder druk staande hydraulische leiding met de hand aan om een lek te lokaliseren 
en ga direct naar het ziekenhuis als u denkt dat u een injectieverwonding hebt!  

 

OSH-beheer en -onderhoud 

De kaderrichtlijn verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om de gezondheid, veiligheid 
en welzijn van al hun werknemers te garanderen, met inbegrip van onderhoudspersoneel. 
Werkgevers moeten een risicoanalyse van het bouwterrein uitvoeren om gevaren vast te stellen die 
te maken hebben met het gebruik en onderhoud van draagbaar gereedschap, en preventieve 
maatregelen nemen om deze gevaren te elimineren of te minimaliseren. Bedrijven die 
onderhoudswerk uitbesteden, moeten zich ervan vergewissen dat de uitvoerder de veiligheid en 
gezondheid op de werkplek volgens de wettelijke vereisten regelt.  
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Onderhouds- en inspectieprogramma’s  

De sleutel tot veilig onderhoud is het instellen van een onderhoudsprogramma, waarvan niet alleen 
de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het onderhouden deel uitmaken, maar ook de inspectie-, 
rapportage- en archiveringsprocedures. Om over informatie te beschikken om onderhouds- en 
vervangingsactiviteiten voor het juiste moment te kunnen plannen, moet een archief bijgehouden 
worden. Correct onderhoud van apparatuur vereist een gedetailleerde inventaris van alle belangrijke 
informatie, zoals informatie over fabrikant, model, bouwjaar en serienummer, en een lijst van de 
onderdelen die nodig zijn voor zowel gewoon onderhoud als grote reparaties.  

 

Een belangrijk onderdeel van het onderhoudsprogramma is het inspectieprogramma, waarin de 
frequentie van de formele inspecties wordt vastgelegd, uit te voeren door competent en goed getraind 
onderhoudspersoneel.  

Draagbaar gereedschap moet geïnspecteerd worden: 

� voor het voor de eerste keer gebruikt wordt; 
� na onderhoud en vervanging van onderdelen; 
� op vaste tijden zoals die gelden voor elk stuk gereedschap.  

 

De inspectiefrequentie kan variëren, afhankelijk van het type gereedschap, de wijze van gebruik en 
de omstandigheden. In Duitsland bestaan er technische regels en voorschriften ter voorkoming van 
ongelukken die aangeven hoe de onderhoudsfrequentie voor aangedreven draagbaar gereedschap 
bepaald kan worden.vii,viii De Health and Safety Executive in het Verenigd Koninkrijk geeft ook 
informatie over het onderhoud van draagbaar aangedreven gereedschap, waaronder 
inspectiefrequentie.ix 

 

Belangrijke factoren voor het opstellen van het onderhoudsplan (op basis van informatie van de 
HSEx) zijn: 

� Type gereedschap en krachtbron 
� Instructies en aanbevelingen van de fabrikant 
� Leeftijd van het gereedschap 
� Gebruiksfrequentie en -cyclus van het gereedschap 
� Omstandigheden waaronder het apparaat gebruikt wordt (bijv. nat of stoffig), of kans op 

mechanische schade 
� Mogelijk verkeerd gebruik van het apparaat 
� Effecten van modificaties aan of reparaties van het apparaat 
� Analyse van vroegere onderhoudrapporten 

 

Zorg dat onderhoud veilig plaatsvindt: 

 Koppel aangedreven gereedschap altijd af voor onderhoud, instellen, smeren, schoonmaak of 
reparatie, slijpen of verwisselen van hulpstukken, zoals bladen.  

 Volg de instructies in de onderhoudshandleiding van de fabrikant, zoals t.a.v. smeren, 
schoonmaken en het vervangen van onderdelen en hulpstukken. 

 Gebruik de juiste apparatuur en gereedschap voor het onderhoud. 

 Breng aan gereedschap geen modificaties of veranderingen aan. Verwijder nooit de 
beschermkappen. Maak ze niet onklaar door ze vast te binden en modificeer ze nooit. Modificeer 
nooit veiligheidsvoorzieningen die in schakelaars zijn ingebouwd. 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen 

De gevaren en risico’s die reeds aanwezig zijn op bouwterreinen, zoals uitglijden, struikelen, vallen, 
lawaai en rijdende voertuigen, en de specifieke gevaren van het onderhoud van draagbaar 
gereedschap, maken vaak het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. 
Veiligheidshelmen zijn bijvoorbeeld verplicht op plaatsen waar gevaar van vallende voorwerpen 
bestaat. Handbescherming en handschoenen zijn verplicht voor personeel dat met scherp 
gereedschap werkt. Smeermiddelen, hydraulische vloeistoffen en schoonmaakmiddelen 
(oplosmiddelen) kunnen ogen en huid aantasten en vereisen bescherming. Gehoorbescherming kan 
nodig zijn bij het werken met of dichtbij lawaaiige machines of apparaten.  

Scholing en informatie 

Werknemers die onderhoud verrichten, moeten scholing krijgen in en informatie over het werk, de 
resultaten van de risicoanalyses en veilige werksystemen en -procedures, waaronder de rapportage 
van problemen.  

Onderhoud van aangedreven draagbaar gereedschap moet verricht worden door gekwalificeerd 
personeel overeenkomstig de instructies en aanbevelingen van de fabrikant. Onderhoudspersoneel 
moet weten welk gereedschap wordt gebruikt en waar dat opgeslagen wordt, en moet de 
veiligheidsvoorschriften kennen en opvolgen. 

Sommige taken vereisen specifieke scholing, zoals specifieke scholing om onderhoud aan 
hydraulisch gereedschap uit te voeren. Voer alleen modificaties, reparaties of aanpassingen uit aan 
hydraulische systemen als u daar voor opgeleid bent. 

Eindcontroles uitvoeren  

Wanneer het onderhoud voltooid is, moet de werknemer testen of het draagbare gereedschap na het 
onderhoud in een veilige staat verkeert en correct werkt:xi 

� Test de werking van het gereedschap. 
� Plaats alle kappen en veiligheidsvoorzieningen terug. 
� Leg de inspectie en de uitgevoerde werkzaamheden vast, teken het werk af en geef het 

gereedschap af aan de bouwvakker of sla het veilig op. 

Controlelijst 

Een controlelijst kan helpen de gevaren van onderhoud van draagbaar gereedschap vast te stellen 
en de nodige preventieve maatregelen te nemen. Afhankelijk van de krachtbron kunnen er 
verschillende controlelijsten nodig zijn. 

Algemene vragen  Ja Nee 

Is er een onderhoudsplan?   

Wordt het draagbaar gereedschap regelmatig getest en gelabeld met de testdatum?   

Zijn er instructies en handleidingen beschikbaar?   

Wordt beschadigd gereedschap gelabeld met ‘NIET GEBRUIKEN’?   

Worden er onderhoudsrapporten bijgehouden van al het gereedschap dat op de 
bouwplaats gebruikt wordt?    

Wordt al het gereedschap op de werkplek in goede staat gehouden en 
schoongehouden?   

Worden alle apparaten goed gesmeerd?    

Zijn bladen, bits en andere snijonderdelen scherp en stevig vastgezet, en niet 
versleten, gescheurd of los?   

Wordt het gereedschap droog en veilig opgeslagen?   

Worden bladen verwijderd wanneer het gereedschap wordt vervoerd of opgeslagen, 
of niet in gebruik is?   
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Is het onderhoudspersoneel geschoold in veilige werkprocessen?   

Elektrisch aangedreven gereedschap  Ja Nee 

Is de stekker eruit?   

Zijn de kabels of stekkers beschadigd?   

Is het elektrische gereedschap aan ongeschikte omstandigheden blootgesteld (nat of 
stoffig)?   

Verkeren flexibele verlengsnoeren in veilige staat?   

Zijn er tekenen van oververhitting?   

Zitten er beschermkappen om alle bladen, bits, rollers, kettingen, tandwielen, 
kettingwielen en andere gevaarlijke bewegende delen?   

Explosie-plunjergereedschap  Ja Nee 

Is het apparaat ongeladen tijdens het onderhoud?   

Is de loop vrij van obstakels?    

Wijst de loop van een geladen of ongeladen explosie-plunjerapparaat altijd in een 
veilige richting, weg van het lichaam van de bediener en nooit op een mens?    

Wordt het gereedschap dagelijks geïnspecteerd en getest?   

Is het apparaat voorzien van een beschermkap of veiligheidsscherm?   

Pneumatisch aangedreven gereedschap  Ja Nee 

Is de luchttoevoer afgesloten?   

Zijn de leidingen in goede staat en van het juiste type voor dit apparaat?   

Wijst het gereedschap steeds in een veilige richting, weg van het lichaam van de 
bediener en nooit op een mens?   

Zijn er veiligheidsclips aangebracht om te voorkomen dat hulpstukken, zoals beitels 
op een pneumatische hamer, per ongeluk uit de loop schieten?  

 

 

Hydraulisch aangedreven gereedschap  Ja Nee 

Zijn er sporen van schade - inkepingen, schaafplekken of scheuren - aan de 
hydraulische aansluitingen en slangen?    

Is de druk van het systeem gehaald alvorens eraan te werken?   

Ontwerp van gereedschap  
Een onderhoudsvriendelijk ontwerp maakt het onderhoud van draagbaar gereedschap gemakkelijker, 
en bevordert de veiligheid.  

Alle componenten en interfaces moeten zo ontworpen en geplaatst zijn dat zij bij onderhoud 
gemakkelijk te bereiken zijnxii. Onderhoudswerk moet zo ontworpen zijn dat er zo min mogelijk 
speciaal gereedschap nodig is. 

Een goed ontwerp kan sterk bijdragen tot het terugdringen of uitsluiten van menselijke fouten tijdens 
onderhoudswerkzaamheden.  

 

Wetgeving 
Europese richtlijnen schrijven minimumeisen voor ten aanzien van de bescherming van werknemers.  

De belangrijkste is Richtlijn 89/391/EEG van de Raad , de kaderrichtlijn betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
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gezondheid van de werknemers op het werk, die het risicobeoordelingsproces en een hiërarchie van 
preventieve maatregelen beschrijft die werkgevers moeten volgen.  

De Kaderrichtlijn wordt aangevuld door individuele richtlijnen, waarvan Richtlijn 92/57/EEC  speciaal 
bouwterreinen betreft, en minimum veiligheids- en gezondheidseisen stelt aan tijdelijke en mobiele 
bouwterreinen. De richtlijn schrijft voor dat installaties, machines en apparatuur, met inbegrip van 
handgereedschap, in goede staat moeten worden gehouden, en bevat bepalingen over technisch 
onderhoud, controle voor eerste gebruik en periodieke controles van installaties en apparatuur om 
defecten te corrigeren die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen. 

Het gebruik van arbeidsmiddelen valt onder Richtlijn 2001/45/EC  betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen door 
werknemers op het werk.  

Deze richtlijn bevat minimumeisen voor bedienings- en beschermingsmiddelen en bepalingen met 
betrekking tot het onderhoud van arbeidsmiddelen, alsmede specifieke bepalingen met betrekking tot 
periodieke inspecties. 

Richtlijn 89/654/EEC  betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor de 
werkplek schrijft voor dat er technisch onderhoud van de werkplek en van de machines en apparatuur 
wordt uitgevoerd, en dat alle aangetroffen gebreken die de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers in gevaar kunnen brengen, zo snel mogelijk worden hersteld. 

Richtlijn 89/656/EEG  betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het 
gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers legt minimumeisen 
vast voor persoonlijke beschermingsmiddelen die door werknemers op het werk gebruikt worden.  

Veel draagbaar gereedschap op bouwterreinen wordt elektrisch aangedreven. Richtlijn 2006/95/EC  
("de Laagspanningsrichtlijn") beslaat alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s, en vereist dat 
elektrische apparaten veilig zijn voor de bedoelde toepassing. 

De doelstelling van Richtlijn 2006/42/EC  is om essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast te 
leggen op het gebied van ontwerp en fabricage om de veiligheid van machines die op de markt 
komen te verbeteren. De Richtlijn legt vast dat machines zodanig gebouwd dienen te zijn dat ze goed 
functioneren en kunnen worden gebruikt, afgesteld en onderhouden zonder dat men aan gevaar 
blootstaat  

Er is een aantal afzonderlijke richtlijnen aangenomen met betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan mogelijke schadelijke fysische agentia op de werkplek zoals trillingen en lawaai. 
Deze richtlijnen bevatten een bepaling gericht op het voorkomen of verminderen van blootstelling 
door passende onderhoudsprogramma's voor arbeidsmiddelen.  

Raadpleeg voor meer informatie over wetgeving http://osha.europa.eu/en/legislation. 

Er zijn ook allerlei normen van toepassing op veilig onderhoud van draagbaar gereedschap op 
bouwterreinen. Bijvoorbeeld CEN/TC 255 voor de veiligheid van niet-elektrisch handgereedschap en 
CEN/TC 213 voor de veiligheid van handgereedschap met patronen. ISO 2380-1 geeft tips over 
handbediende en machinale schroevendraaiers. 

 

Relevante links 
ISSA, Guideline on Managing Safety in the Use of Portable Electrical Equipment in the Workplace, 
International Section of the ISSA for Electricity, Gas and Water, IVSS, 2009 
http://www.issa.int/ger/content/download/80356/1562921/file/2Guideline_portable_electrical_equipme
nt.pdf 

University of Wolverhampton, Guidance for the registration, inspection and testing of portable 
electrical equipment, 2006 http://www2.wlv.ac.uk/hs/guidance/RSH%20Guidance%20-
%20Portable%20Electrical%20Safety.pdf 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, D 10 - Handmaschinen, http://www.bgbau-
medien.de/site/asp/dms.asp?url=/bau/infom/d10.htm 

Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften, Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen, 
BGI 533, 2007, http://www.bgbau-medien.de/pdf2/zh_Z71.pdf 
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