Peter van Baal Keurmeester
Tuin en parkmachines, Elektrische arbeidsmiddelen , Ladders trappen
en rolsteigers, Valbeveiligingsmiddelen en Grondverzetmachines
Waarom keuren van arbeidsmiddelen ?
Bij het gebruiken van arbeidsmiddelen kunnen gevaren ontstaan voor de gebruikers en voor de omgeving. Door het gebruik van de
arbeidsmiddelen gaat de kwaliteit ervan achteruit. Dit als gevolg van slijtage, beschadiging en veroudering. Een ongeval kan een mogelijk
gevolg zijn. Om die reden is de wetgeving erop gericht om het waarborgen van de veilige staat van arbeidsmiddelen gedurende de hele
gebruiksduur.

Doelvoorschriften
De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die eisen stelt aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek, is in Nederland
vervat in het Arbobesluit hoofdstuk 7 ( Veiligheid van arbeidsmiddelen en specifieke risico’s).Het Arbobesluit valt onder de
Arbeidsomstandighedenwet. De hierin opgenomen eisen gelden zowel voor nieuwe als reeds in gebruik zijnde arbeidsmiddelen.
Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig keuren van de arbeidsmiddelen. Dit geld voor werkgevers en voor ZZP-ers.
Om kort en krachtig te zijn, dienen alle arbeidsmiddelen volgens het Arbo-besluit ( artikel 7 ) gekeurd te worden. Dit ter verlaging van de
risico`s voor het werken met deze middelen.
Artikel 7.4a lid 3 keuringen.
Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
Onder arbeidsmiddelen worden dus volstaan: `alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties`.
Veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen welke door slijtage achteruit gaan, verlagen het risico voor de veiligheid en gezondheid van de
werknemers die er me werken. Keuringen dienen periodiek uitgevoerd te worden, meestal hanteert men een termijn van 12 maanden.
Het keuren van arbeidsmiddelen is voor veel bedrijven tevens noodzakelijk voor het behalen of behouden van een VCA bedrijfscertificaat.
Het keuren van arbeidsmiddelen door deskundig of Voldoende Onderricht Persoon ( VOP ), wordt in Nederland als voldoende beschouwd.

“ Wist u dat niet gekeurde en niet deskundig gekeurde
arbeidsmiddelen kan leiden tot een boete van € 3.000,00 of
hoger”

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de afgekeurde arbeidsmiddelen.
Arbeidsmiddelen dienen schoon ter keuring aangeboden te worden.
Wanneer de inspectie en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitend en aantoonbare administratie voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen
inclusief de keuringsstikkers op de goedgekeurde arbeidsmiddelen.

Deze administratie heeft de volgende inhoud:
-

Overzicht lijsten van uw gekeurde arbeidsmiddelen.

-

Inspectierapporten visuele controle, NEN 3140 en NEN 2484
en NEN-EN 1004, Warenwetbesluit controle voor elk
arbeidsmiddel, Machinerichtlijn, Richtlijn arbeidsmiddelen,
Wegenverkeerswet en NEN-EN-474- serie

-

Keurmeester certificaten ( bevoegdheid tot keuren ).

-

Meetinstrument gegevens van de gebruikte meetapparatuur.
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Tarieven keuren elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 richtlijn:
1 t/m 10

11t/m 24

25 + stuks

-

Elektrische en accu tuinmachines

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,00

-

Elektrisch handgereedschap

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,00

-

Elektrische machines vast opgesteld

€ 13,50

€ 12,50

€ 12,00

Tarieven keuren Tuin-en Park machines volgens richtlijn arbeidsmiddelen:
1 t/m 10

11 t/m 24

25 + stuks

-

Brandstof handmachines

€ 12,50

€ 12,00

€ 10,00

-

Brandstof loopmaaiers

€ 13,50

€ 12,50

€ 11,50

-

Brandstof zitmaaiers / motorkruiwagen

€ 30,00

€ 28,50

-

Brandstof snippermachines los

€ 30,00

€ 28,50

-

Brandstof snippermachines Aanhanger

€ 37,50

Tarieven keuren Ladders, Trappen en Rolsteigers volgens NEN 2484, NEN-EN 1004
Of Warenwedbesluit:
1 t/m 10

11 t/m 24

25 + stuks

-

Ladders en trappen

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,00

-

Rolsteiger onderdelen

€ 4,00

€ 3,25

€ 2,75

Tarieven keuren Valbeveiliging volgens richtlijn arbeidsmiddelen:
€ 15,00

-

Harnasgordels

-

Touw tot 25 mtr € 6,00 - 25 tot 50 mtr € 9,00 - 50 tot 75 mtr € 15,00 - 75+ mtr € 17,50

-

Helm

€ 5,50

-

Leeflijn

€ 5,50

-

Karabiner

€ 2,75

-

Bandlus

€ 2,25

Tarieven keuren Grondverzetmachines volgens Machinerichtlijn, richtlijn arbeidsmiddelen,
Wegenverkeerswet en NEN-EN-474 serie:
-

Shovel / Kraan

€ 55,00

Overige kosten:
-

Voorrijkosten per dag en per locatie

€ 35,00

-

Administratie kosten

€ 10,00

-

Id.-labels ( metaal )

€ 1,00 per stuk

Voor afgekeurde arbeidsmiddelen wordt € 5,00 berekend ( per afgekeurd arbeidsmiddel ) . Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW
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