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1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 

 
Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een 

zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt, dat zij niet op 

eenvoudige wijze weer in gebruik genomen kunnen worden. 
 

Arbobesluit 7.2 Arbeidsmiddelen met CE markering 

1. Een arbeidsmiddel wordt vermoed te voldoen aan de artikelen 

7.4, eerste lid, 7.7, 7.10, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16. 7.17a, 7.17b, met 

uitzondering van het vierde lid, en 7.18b, eerste lid, onder a, 

indien het, overeenkomstig de daarvoor geldende EG-richtlijnen, 

is voorzien van een CE-markering, vergezeld van een EG-

verklaring van overeenstemming, en het arbeidsmiddel 

overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften 

wordt gebruikt. 

2. Indien een arbeidsmiddel slechts voor een of meer onderdelen is 

voorzien van een CE-markering, vergezeld van een EG-

verklaring van overeenstemming, wordt slechts ten aanzien van 

dat onderdeel respectievelijk die onderdelen vermoed dat het 

arbeidsmiddel voldoet aan de in het eerste lid genoemde 

artikelen. 
 

Arbobesluit 7.2a Definitie keuring 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder keuring: een onderzoek of een 

beproeving. 
 

Arbobesluit 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen 
1. Bij de keuze van de arbeidsmiddelen die de werkgever 

overweegt ter beschikking te stellen, wordt rekening gehouden 

met de uit de inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 5 van 

de wet, gebleken specifieke kenmerken van de arbeid, met de 

omstandigheden waaronder deze wordt verricht, met de op de 

arbeidsplaats al bestaande gevaren en met de gevaren die daaraan 

zouden kunnen worden toegevoegd door het gebruik van de 

desbetreffende arbeidsmiddelen. 

2. Om te voorkomen dat het gebruik van arbeidsmiddelen gevaren 

voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 

oplevert, worden de arbeidsmiddelen die op de arbeidsplaats ter 

beschikking van de werknemers worden gesteld, uitsluitend 

gebruikt voor het doel, op de wijze en op de plaats waarvoor zij 

zijn ingericht en bestemd. 

3. Arbeidsmiddelen zijn voorts geschikt voor het uit te voeren werk 

of zijn daartoe behoorlijk aangepast. 

4. Voor zover het redelijkerwijs niet mogelijk is de gevaren bij het 

gebruik van de arbeidsmiddelen te voorkomen, worden zodanige 

maatregelen getroffen dat de gevaren zoveel mogelijk worden 

beperkt. 
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Arbobesluit 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen 

1. Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal. 

2. Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie. 

3. Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst of ingericht, dat het 

gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, 

brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking 

met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen. 

4. Artikel 3.17 “Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, 

vloeistoffen of gassen” is van overeenkomstige toepassing. 
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Arbobesluit 7.4a Keuringen 

1.  Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze 

van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de 

eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze 

van installatie en goed en veilig functioneren. 

2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na 

elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd 

op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 

3. 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. 

4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid, wordt voorts 

gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer 

zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die 

schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het 

arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder 

geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het 

arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige 

buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel. 

5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke 

persoon, rechtspersoon of instelling. 

6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op 

de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan 

een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen 

waarop het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen van 

toepassing is. 

8. Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op 

steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is. 

9.  Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op: 

 a. hijskranen waarop artikel 7.19 van toepassing is; 

 b. hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan 

boord van schepen waarop artikel 7.29 van toepassing is; 

 c. liften waarop het Liftenbesluit I, dan wel het Besluit liften 

van toepassing is; 

 d. stoom- en damptoestellen waarop het Stoombesluit van 

toepassing is. 

10. Het derde lid is niet van toepassing op: 

 a. hijs- en hefgereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing 

is; 

 b. containers waarop het Besluit containers van toepassing is. 
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Arbobesluit 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van 

arbeidsmiddelen 
1. De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat 

de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door 

toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, 

dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de 

werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. 

2. Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een 

arbeidsmiddel worden slechts uitgevoerd wanneer het 

arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is 

gemaakt. Indien dit niet mogelijk is worden doeltreffende 

maatregelen genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen 

uitvoeren. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op productie- 

en afstelwerkzaamheden met of aan een arbeidsmiddel. 

4. Een bij een arbeidsmiddel behorend onderhoudsboek wordt goed 

bijgehouden. 

5. Montage en demontage van een arbeidsmiddel vindt op veilige 

wijze plaats, met inachtneming van de eventuele aanwijzingen 

van de fabrikant. 

 
Arbobesluit 7.6 Deskundigheid werknemers 

1. Met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een 

specifiek gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan 

opleveren blijft het gebruik voorbehouden aan werknemers die 

met het gebruik belast zijn. 

2. Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, 

repareren of reinigen van arbeidsmiddelen als bedoeld in het 

eerste lid, bezitten daartoe een specifieke deskundigheid en 

ervaring. 
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Arbobesluit 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van 

arbeidsmiddelen 

1. Indien bewegende delen van een arbeidsmiddel gevaar 

opleveren, zijn zij van zodanige schermen of 

beveiligingsinrichtingen voorzien, dat het gevaar zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. 

2. De schermen of beveiligingsinrichtingen zijn stevig uitgevoerd. 

3. De schermen of beveiligingsinrichtingen leveren geen bijzondere 

gevaren op. 

4. De schermen of beveiligingsinrichtingen kunnen niet op 

eenvoudige wijze worden genegeerd of buiten werking worden 

gesteld. 

5. De schermen of beveiligingsinrichtingen zijn op voldoende 

afstand van de gevaarlijke zone van het arbeidsmiddel 

aangebracht. 

6. De schermen of beveiligingsinrichtingen belemmeren het zicht 

op de arbeid zo min mogelijk. 

7. De schermen of beveiligingsinrichtingen zijn op een zodanige 

wijze aangebracht dat de noodzakelijke onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden op veilige wijze kunnen worden 

uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de 

schermen of beveiligingsinrichtingen moeten worden 

gedemonteerd. 

 
Arbobesluit 7.8 Verlichting 

In aanvulling op artikel 6.3 zijn werk- en onderhoudspunten van een 

arbeidsmiddel voldoende en doelmatig verlicht. 

 
Arbobesluit 7.9 Hoge en lage temperatuur 

Zoveel mogelijk wordt voorkomen dat werknemers in de 

onmiddellijke nabijheid komen van een arbeidsmiddel of een 

onderdeel daarvan met een zeer hoge of zeer lage temperatuur. 

Indien dat niet mogelijk is, zijn doeltreffende maatregelen genomen 

om aanraking van dat arbeidsmiddel dan wel van dat onderdeel 

daarvan te voorkomen. 

 
Arbobesluit 7.10 Alarmsignalen 

Alarmsignalen van een arbeidsmiddel zijn gemakkelijk en duidelijk 

waarneembaar en als zodanig goed herkenbaar. Zij voldoen aan het 

bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. 

 
Arbobesluit 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel 

1. Een arbeidsmiddel beschikt over duidelijk herkenbare 

voorzieningen waarmee het van zijn krachtbronnen kan worden 

losgekoppeld. 

2. Het na loskoppeling opnieuw aansluiten van een arbeidsmiddel 

op zijn krachtbron levert geen gevaar op voor de werknemers 
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Arbobesluit 7.11a Voorlichting 

1. Een bij een arbeidsmiddel behorende gebruiksaanwijzing wordt 

in begrijpelijke vorm ter kennis gebracht van de betrokken 

werknemers. 

2. Indien het gebruik of de aanwezigheid van arbeidsmiddelen in de 

onmiddellijke werkomgeving gevaren voor de werknemers 

kunnen opleveren, worden zij hierop gewezen, ook indien de 

werknemers van deze middelen geen rechtstreeks gebruik maken. 

 
Arbobesluit 7.12 Schakelbepaling 

Op een arbeidsmiddel met een bedieningssysteem zijn naast de 

voorschriften van de afdelingen 1 en 2 van dit hoofdstuk tevens de 

voorschriften van deze afdeling van toepassing. 

 
Arbobesluit 7.13 Bedieningssystemen 

1. Een bedieningssysteem van een arbeidsmiddel is veilig. 

2. Een bedieningssysteem levert ook bij onopzettelijke handelingen 

geen gevaar op voor de werknemers. 

3. Bij de keuze van een bedieningssysteem wordt rekening 

gehouden met defecten, storingen en belastingen die bij het 

gebruik van het bedieningssysteem kunnen worden verwacht. 

4. Een bedieningssysteem is duidelijk zichtbaar en herkenbaar en is 

daartoe, waar nodig, op passende wijze van functionele 

aanduidingen voorzien. 

5. Een bedieningssysteem bevindt zich zoveel mogelijk buiten de 

gevaarlijke zone van het arbeidsmiddel. 

6. De plaats van het bedieningssysteem levert geen extra gevaren 

op voor de werknemers. 

7. Indien een arbeidsmiddel in werking kan worden gesteld of kan 

worden gestopt op een plaats van waar dat arbeidsmiddel niet 

geheel kan worden gezien, wordt, om de betrokken werknemers 

te beschermen, telkens tijdig voor het inwerkingstellen of 

stoppen van dat arbeidsmiddel een signaal gegeven dat voldoet 

aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. 

 

 
Arbobesluit 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen 

1. Een arbeidsmiddel kan uitsluitend in werking worden gesteld 

door een opzettelijk verrichte handeling met een daarvoor 

bestemd bedieningssysteem. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor het 

opnieuw in werking stellen na stilstand ongeacht de oorzaak 

daarvan, alsmede voor het bewerkstelligen van een belangrijke 

wijziging in de werking van het arbeidsmiddel, tenzij het 

opnieuw inwerkingstellen of deze wijziging geen gevaren voor 

personen kunnen opleveren. 

3. Het tweede lid is niet van toepassing, indien het inwerkingstellen 

of wijzigen van de werking van een arbeidsmiddel behoort tot 

het normale programma van een automatische cyclus. 
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Arbobesluit 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen 

1. Een arbeidsmiddel kan op veilige wijze worden stopgezet met 

een daarvoor bestemd bedieningssysteem. Een 

bedieningssysteem stopt naar gelang het gevaar hetzij het gehele 

arbeidsmiddel hetzij onderdelen daarvan, zodanig dat het 

arbeidsmiddel in een veilige toestand is. 

2. Wanneer het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan zijn stopgezet, 

wordt de energietoevoer naar het arbeidsmiddel of de onderdelen 

daarvan die het gevaar veroorzaken, onderbroken. 

3. De opdracht tot het stopzetten van een arbeidsmiddel of een 

onderdeel daarvan kan niet worden opgeheven door een opdracht 

tot starten van dat arbeidsmiddel of een onderdeel daarvan. 

 

 
Arbobesluit 7.16 Noodstopvoorziening 

Een arbeidsmiddel beschikt over een noodstopvoorziening, indien dit 

met het oog op de gevaren van dat arbeidsmiddel en de normale tijd 

die nodig is om dat arbeidsmiddel stop te zetten noodzakelijk is. 

 

 


