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Voorschrift Hijs en Werkbakken voor personenvervoer
Met ingang van 1-7-2020 is er nadere regelgeving voor de inzet van hijs- en werkbakken voor
personenvervoer door I-SZW vastgesteld.
De regelgeving komt er in het kort op neer dat het inzetten van hjis/werkbakken voor
personenvervoer niet meer is toegestaan mits er redelijkerwijs geen ander alternatief is.
Op het moment dat er geen redelijk alternatief is voor de inzet van een werkbak voor personen
vervoer dient men de onderstaande stappen te volgen conform de werkflow
1. Er dient een werkplan gemaakt te worden waaruit de noodzaak blijkt tot de inzet van een
kraan plus werkbak
2. Dit werkplan dient te worden geaccordeerd door de opdrachtgever.
3. Dit werkplan dient te worden goedgekeurd door een onafhankelijk gecertificeerde HVK’er. (
let op; dit is iets anders dan een gediplomeerd HVK’er )
4. Als laatste dienen de werkzaamheden, uiterlijk 2 dagen voor uitvoering, te worden
aangemeld bij het SZW door de opdrachtgever.
De verantwoordelijkheid voor het inzetten van een werkbak voor personenvervoer ligt bij de
opdrachtgever.
Op de Site Chemelot maken we bij de voorgenomen inzet van hijs/werkbakken bijvoorkeur gebruik
van een uniform best practise formulier 'werkplan hijs/werkbakken', zodat naspeurbaarheid
en vlotte toetsing door de onafhankelijke, gecertificeerde HVK'er kan plaatsvinden.
De verplichte melding bij SZW van de hijsklus is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever,
nadat het werkplanformulier door alle partijen geparafeerd/ondertekend is.
Het is mogelijk de opdrachtnemende hijsfirma te verzoeken deze melding namens de opdrachtgever
te faciliteren. De eindverantwoordelijkheid blijft in dat geval bij opdrachtgever.
Dit voorschrift gaat in op 1-7-2020.
De inzet van certificeerde HVK'ers kan binnen een bedrijf intercollegiaal plaatsvinden, mits de
functionaris niet op enige wijze betrokken is bij de klus (om de onafhankelijkheid te borgen).
Chemelot bedrijven die geen gecertificeerde HVK'er in hun team hebben kunnen zich wenden tot
Sitech Site Service, welke zal bemiddelen om de beoordeling door een gecertificeerde HVK'er on-site
te laten plaatsvinden.
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