
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming 

Titel III - Bijzondere bepalingen toepasselijk in zekere nijverheidstakken 

Hoofdstuk I: Toestellen, installaties, arbeidsprocédés, gemeen aan verscheidene nijverheidstak-
ken 
Afdeling II. - Hefwerktuigen 

VI. Keuring bij ontvangst en onderzoeken 
Art. 280 is opgeheven wat betreft de bepalingen inzake de keuring voor indienststelling van de perso-
nen- en fabrieksliften die na 30 juni 1999 in de handel worden gebracht en in gebruik genomen 
Artikel 280. Het bedrijfshoofd is er toe verplicht elke personenlift, elke goederenlift, elke fabriekslift, elke 
personenbouwlift, elke materiaallift, en elk ander hefwerktuig dat bestemd is tot personenvervoer of 
voorzien is om zich te verplaatsen of lasten te vervoeren boven of in de nabijheid van plaatsen waar 
personen kunnen vertoeven, te doen onderzoeken en keuren door een overeenkomstig de bepalingen 
van titel V, hoofdstuk I, door Onze bevoegde Minister voor de controle van de hefwerktuigen erkend 
organisme. 
 
Dit onderzoek moet plaats hebben vooraleer het toestel in dienst wordt gesteld en na elke omvorming 
ervan waardoor zijn kenmerken, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, kunnen gewijzigd wor-
den. 
 
Het erkend organisme gaat na: 

a. of alle delen van de inrichting een voldoende weerstand vertonen door statische en bedrijfs-
proeven en wanneer het nodig is door alle bijkomende onderzoeksprocedés en controles, ge-
grondvest op de regelen der kunst ter zake;  

b. of er generlei slechte afwerking valt te bespeuren;  

c. of de werking van het toestel en zijn aanhorigheden geen enkele oorzaak van gevaar vertoont;  

d. of er voldaan is aan al de reglementaire voorschriften aangaande de veiligheid. 

Voor de rolbruggen, zal dit onderzoek uitgebreid worden tot de vervoerbanen. 
 
De kettingen en soortgelijke tuigen zoals haken, ringen, sluitingen, wartels, welke verlengd, veranderd 
of gerepareerd zijn door lassen moeten opnieuw beproefd worden. 
 
De in dit artikel bedoelde werktuigen mogen slechts in gebruik gesteld worden nadat het erkend orga-
nisme een proces-verbaal heeft afgeleverd waarbij de maximum toelaatbare belasting wordt vastge-
steld, waarin de datum en de uitslag van de keuringen en nazichten worden vermeld en waarbij beves-
tigd wordt dat het toestel met volle zekerheid kan gebruikt worden. Dit proces-verbaal zal aan de ge-
bruiker van het heftoestel worden afgeleverd die het ter beschikking zal houden van de met het toezicht 
belaste ambtenaar. 

Artikel 281 is opgeheven voor wat betreft de liften. 

Artikel 281. De in voormeld artikel 280 beoogde hefwerktuigen dienen minstens om de twaalf maand 
onderworpen aan een nauwkeurig en volledig onderzoek, uitgevoerd door een erkend organisme. Dit 
onderzoek omvat, inzonderheid, het nazien van het geraamte, van het mechanisme en van de verschil-
lende onderdelen, van de rolbanen en, in het algemeen, van al de delen welke zonder voorafgaand 
demonteren te bereiken zijn. 

Daarenboven moeten de kabels, kettingen, haken, stangen schijven zwengels, remmen, slagnokken en 
andere om 't even welke delen die, ten opzichte van de veiligheid, van belang zijn, ten minste om de 
drie maanden onderzocht worden. 



Wanneer deze stukken deel uitmaken van toestellen die uitsluitend dienen voor goederenvervoer en die 
slechts zelden gebruikt worden, mag de frequentie van die onderzoekingen, op eensluidend advies van 
het erkend organisme zodanig verminderd worden, dat gedurende de tijdsruimte begrepen tussen twee 
opeenvolgende onderzoekingen deze stukken niet meer gebruikt worden dan gedurende een regelma-
tig gebruik van drie maanden. De tijdsruimte tussen twee onderzoeken mag evenwel geen twaalf 
maanden overschrijden. Dit lid is niet van toepassing op de hefwerktuigen, gebruikt voor het vervoer 
van goederen vergezeld door een begeleider. 

Indien zij het nuttig achten, zullen de erkende organismen, zowel vóór als tijdens het gebruik, kabels en 
kettingen aan beproevingen onderwerpen. 

Zij zullen het uitgloeien eisen van de organen waarvan het metaal ontaardingen mocht ondergaan heb-
ben, namelijk ten gevolge van de intensiteit of van de aard van het verrichte werk. 

Het erkend organisme zal een omstandig verslag opmaken van zijn vaststellingen en gevolgtrekkingen 
met aanduiding van de datum van het nazicht. Dit verslag zal aan de gebruiker van het toestel overge-
maakt worden, die het ten alle tijde ter beschikking zal houden van de met het toezicht van de inrichting 
belaste technische ambtenaar. 

Artikel 281bis. Wat de hefwerktuigen betreft die gebruikt worden door het Rijk en door de instellingen 
van openbaar nut welke bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut in categorie A gerangschikt zijn, worden de wettelijke onderzoekingen en de controle-
onderzoekingen van de hefwerktuigen verricht, 't zij door ambtenaren van de Administratie van de Elek-
triciteit en van de Elektromechanica van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw, 't 
zij door een erkend organisme. 

Artikel 281ter. De controle van de hefwerktuigen, die dient gedaan door de erkende organismen, mag 
eveneens uitgevoerd worden door personen van Belgisch publiek recht en door personen van vreemd 
recht die door Onze bevoegde Minister te dien einde zijn erkend. 

Art. 281quater. In afwijking van de artikelen 280 en 281, zijn de door de werkgever voorgelegde ver-
slagen van indienststelling of van de meest recente periodieke controle van toestellen voor het hijsen of 
heffen van lasten, opgesteld door een keuringsinstelling uit het land van herkomst van het toestel, aan-
vaardbaar mits aan volgende voorwaarden is voldaan:  

1° het land van herkomst is een lidstaat van de Europese Economische Ruimte; 

2° het betreft een toestel waarvan elke verblijfsduur in België de drie maanden niet overschrijdt; 

3° het verslag is opgemaakt door een geaccrediteerde, erkende of gelijkwaardige keuringsinstelling; 

4° het verslag is opgesteld in één van de drie landstalen of gaat vergezeld van een vertaling in één 
van deze talen en heeft betrekking op de elementen van onderzoek zoals bedoeld in artikel 280, 
derde lid, a) tot en met d). 

In geval van concrete aanwijzingen die doen vermoeden dat de veiligheidsvoorschriften niet werden 
nageleefd, kan de met het toezicht belaste ambtenaar de werkgever verplichten de in de artikelen 280 
en 281 bedoelde controles te laten heruitvoeren of vervolledigen door een geaccrediteerde, erkende of 
gelijkwaardige keuringsinstelling. 


