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Verkeer, Veiligheid, Transport en Logistiek

Geldigheidsduur heftruckcertificaat
Algemeen
Het werken met hijs- en hefmiddelen levert risico’s op voor zowel degene die het middel gebruikt als de
omgeving en de te verplaatsen lasten. Daarom is voorgeschreven dat alleen personen met een specifieke
deskundigheid deze werkzaamheden mogen uitvoeren.
Hoe die specifieke deskundigheid moet worden verworven en aangetoond is, in tegenstelling tot wat veel
opleiders en adviesbureaus willen doen geloven, niet wettelijk geregeld.
Wel is het zo dat de Arbeidsinspectie in de door haar uitgegeven brochure: “Heftrucks; hoe voorkom ik
ongevallen?”* aangeeft:
Een speciale opleiding voor heftruckbestuurder door een door de branche erkend opleidingsinstituut, kan
over het algemeen als afdoende voorlichting en instructie worden beschouwd.
In de brochure “Heftrucks, resultaten van een inspectieproject 2004-2005”* van de Arbeidsinspectie, staat
aangegeven welke elementen minimaal in een training voor heftruckchauffeurs moeten zijn opgenomen.

Arbowet en -besluit
De verplichting tot het geven van voorlichting is vastgelegd in artikel 8 van de Arbowet en artikel 7.32 van
het Arbobesluit. De strekking van deze bepaling is:
De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten
werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze
risico’s te voorkomen of te beperken.
In de Memorie van Toelichting staat aangegeven dat de voorlichting zo vaak als nodig moet worden
herhaald.
Kortom, de werkgever bepaalt, op basis van de gegevens uit de RI&E, hoe vaak een training herhaald wordt
en op welke wijze.

Opleiding
Heimans Opleiding & Training is u graag behulpzaam bij het samenstellen en verzorgen van een geschikte
training voor heftruckchauffeurs.
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk zo’n training mee te laten tellen voor de verplichte nascholing
van vrachtautochauffeurs.
In principe vermelden wij op onze certificaten geen geldigheidsduur, tenzij de opdrachtgever dit op prijs
stelt. Wel adviseren wij de kennis en vaardigheden van heftruckchauffeurs regelmatig op te frissen.
Informeer naar de mogelijkheden via info@heimans-opleidingen.nl of bel: 0344 633 539

* Deze brochures kunt u downloaden van de volgende locatie: http://docs.minszw.nl/pdf//75/2004/75_2004_6_11632.pdf en
http://docs.minszw.nl/pdf//38/2005/38_2005_6_14213.pdf

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten.
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