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 Benelux 

 
 Huurland BVBA 

  
 Karel De Bondtlaan 42 
 9031  Drongen 

   
 
Onze referentie:  5010607393 - 736400843 

Rapportnummer: P-B-056-190604-01 
 
 

Rapport van periodieke inspectie van hoogwerker 
 

Bezoekplaats: Zandvoordestraat 530 - 8400  Zandvoorde (Oostende) 
Uitgevoerd door: Landuyt Bjorn 
Datum inspectie: 04/06/2019 

Datum laatste jaarlijkse inspectie: 07/03/2019 
LMB getest op: NVT 
LB getest op:  07/03/2019 

Referentie klant: / 
Contactpersoon :  Kamiel de Vries (0471/306487)  
Volgende inspectie voor:   04/09/2019 

 
1. Identificatie  

1.1 Identificatie voertuig; Merk:   Nummerplaat: QIN-063   
 Chassisnummer:   

   
1.2 Identificatie hoogwerker; Merk:  Nifty  Fabricatienummer: 04 18174  
 Type:  120 TAC  Toegelaten belasting: 200 kg  

(2 Pers. + 40 kg mat.)  
 Hijshoogte: 12 m  Datum Indienststelling : 24/05/2008 CIB 

 Bouwjaar: 2008   
 Aandrijving: Elektrisch   
 Volgnummer: 080712   

 
 
 

    Besluitcode: Gi  
 
 

2. Inbreuken en nota’s 
 
2.1 Inbreuken 

 
-Geen 
 

 
2.2 Nota’s 

 
-Geen 
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 Benelux 

 
3. Besluitcodes 

 
Gi Er werden geen inbreuken vastgesteld tijdens de inspectie. Het hefwerktuig mag verder 

gebruikt worden. 
Wi Er werden tijdens de inspectie inbreuken vastgesteld. Het hefwerktuig mag verder gebruikt 

worden maar de inbreuken moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Ten laatste tegen de 
volgende inspectie. 

Zi Er werd(en) tijdens de inspectie (een) zware inbreuk(en) vastgesteld. Een veilig gebruik van 

het hefwerktuig is niet meer verzekerd.  
Een rapport van zware inbreuk werd overgemaakt. 

Hi Gezien herhaalde inbreuken niet werden verholpen mag het hefwerktuig enkel terug in dienst 

na het oplossen van de inbreuken. 
Ng Niet geïnspecteerd. 

Db Definitief buiten dienst. 

 
4. Inspectie gebaseerd op 

 
 art.268,269bis,281 van het Algemeen reglement op de arbeidsbescherming en EN280 
 Boek IV, titels 1-2-3-4 van de codex over het welzijn op het werk  

 Procedure SP-RI-BNL-26 
 Driemaandelijks: visuele inspectie van de goede staat van de bereikbare delen zonder 

voorafgaande demontage en de inspectie van de onderdelen en inrichtingen 

die van belang zijn voor de veiligheid. 
 Jaarlijks: 3-maandelijkse inspectie + nazicht geraamte en mechanisme en de verschillende 

onderdelen van de rolbanen en alle delen die zonder voorafgaande demontage 

bereikbaar zijn. 
 andere:  

 

5. Mededelingen 

 
 Nota’s: deze worden enkel ter informatie medegedeeld, hebben geen invloed op het besluit van de controle. 
 Dit rapport mag enkel in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 

 Art. 281 van het ARAB vereist een periodiciteit van 3 maanden voor de controle van de hefwerktuigen. 
 Hefwerktuigen en –toebehoren moeten onderworpen worden aan een inspectie voor (her)indienststelling door een 

EDTC, in overeenstemming met art. 280 van het ARAB. Na herstelling of belangrijke wijziging van een toestel is 

eveneens een inspectie voor herindienststelling vereist door een EDTC. U moet steeds in het bezit zijn van een 
dergelijk verslag. 

 Arbeidsmiddelen die bestemd zijn voor het hijsen en heffen van lasten die door het gebruik van hulpmiddelen 

aangepast worden voor uitzonderlijk gebruik voor het hijsen of heffen van personen, worden gelijkgesteld met 
hefwerktuigen zoals bedoeld in art. 267.2.1 van het ARAB. De reglementaire bepalingen inzake controle voor 
ingebruikname en periodieke inspecties zijn derhalve van toepassing op het geheel, arbeidsmiddel en werkbak; en 

moeten de aspecten van het vervoer van personen dekken. Indien de combinatie niet als geheel gecontroleerd is, 
mag de combinatie niet in gebruik genomen worden. 

 Art. IV.2-11 van de codex over het welzijn op het werk definieert dat alle rapporten, documenten en attesten dienen 

ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. 
 Al onze inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visuele inspectie. Het nazicht 

van het elektrische gedeelte van het toestel valt buiten de opdracht van deze inspectie. 

 

 
Voor de directeur: 
 
i.o. 

Me.SignedBy.FullName 

 

 

 

Plaats:  Boortmeerbeek  

Datum:  04/06/2019  

Naam: Landuyt Bjorn  

Functie: Inspecteur  

 


