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VEILIGHEIDSCHECK HEFBRUG       

Merk:  

Typenaam:  

Bouwjaar:  

CE-gemarkeerd: Ja  /  Nee 

 

 Is de veiligheidscheck en test aantoonbaar aanwezig (logboek)? 
Ja, in orde.       
Nee, voer onderstaande veiligheidscheck uit.  

 Is de hefbrug voorzien van een jaarlijkse keuring door de juiste externe instantie?  
(Zie toelichting onder aan de checklist)  
Nee, opvragen bij de keuringsinstantie of maak een afspraak met de keuringsinstantie over een 
keuring. 
Nb.: Typeplaat van de hefbrug moet overeenkomen met die op het keuringsdocument. 

Tussentijdse veiligheidscheck op de hefbrug Actie: 

1 Is het hefvermogen (werklast) duidelijk aangegeven? ja   /  nee   

2 Zijn de veiligheid- en instructiestickers op het apparaat goed 
leesbaar?  

ja   /  nee  

3 Zijn de bedieningsknoppen zodanig geplaatst dat deze veilige 
gebruikt kunnen worden? 

ja   /  nee  

4 Zijn de bedieningsknoppen duidelijk herkenbaar en op passende 
wijze gemerkt? 

ja   /  nee  

5 Is de bediening van het heffen voorzien van een 
loslaatbedieningsknop? 

ja   /  nee  

6 Staat de hefbrug goed verankerd op een vlakke ondergrond?  ja   /  nee  

7 Is de opstelling van de hefbrug zodanig dat er voldoende vrije 
ruimte rondom is tegen knelgevaar (minimaal 50cm) ? 

ja   /  nee  

 Algemene staat hefbruggen   

8 Is de elektrische installatie is in goede staat? ja/nee/nvt  

9 Zijn de eindstanden begrenst om de hefbrug tot stilstand te 
brengen? 

ja/nee/nvt  

10 Functioneert de noodstopvoorziening, indien aanwezig? ja/nee/nvt  

11 Zijn alle bewegende delen in goed staat ? (scheuren, deuken) ja/nee/nvt  

12 Zijn hefbruggen met kabels voorzien van slapkabelbeveiliging? 
(bij staalkabel of kettingophanging) 

ja/nee/nvt  



Versie september 2010 

           
 

13 Functioneert de vang- en vergrendelinrichting?  
(bij slapkabelbeveiliging) 

ja/nee/nvt  

14 Zijn de hefbruggen met zelfremmende schroefspillen voorzien 
van onbelast meelopende vangmoeren? 

ja/nee/nvt  

15 Komt de hefbrug tot stilstand als de vangmoer in de onderste 
stand belast wordt? 

ja/nee/nvt  

16 Is bij hydraulische en pneumatisch aangedreven bruggen een 
overdrukbeveiliging verzegeld of afgegrendeld? 

ja/nee/nvt  

17 Functioneert een leiding-/slangbreuk beveiliging op de cilinders? ja/nee/nvt  

18 Voldoet de rembeveiliging ter voorkoming dat de hefbrug bij 
wegvallen van de energie meer dan 1 meter zakt? 

ja/nee/nvt  

19 Functioneert bij hydraulisch aangedreven hefbrug een 
terugslagbeveiliging? 

ja/nee/nvt  

20 Zijn bij de pneumatisch aangedreven bruggen de 
veiligheidsventielen en afsluiters in orde? 

ja/nee/nvt  

 4 kolomhefbrug en rijplaat brug   

21 Is de afrijdbeveiliging voor en achter in goede staat? ja   /  nee  

22 Is er voldoende  vrije ruimte onder de rijplaten? (min 50 cm hoog 
en 15cm diep). 

ja   /  nee  

23 Kunnen de rijplaten in de onderstand van de brug opgetild 
worden? 

ja   /  nee  

 Putkrik   

24 Is de putkrik voorzien van een geleiding waarover deze kan 
bewegen? 

ja   /  nee  

25 Is het zadel waarop de auto rust in goede conditie? ja   /  nee  

26 Is het zadel waarop de auto rust aangepast aan het voertuig? ja   /  nee  

 Scharnierbare hefbrug   

27 Zijn de draagvlakken voldoende stroef? ja   /  nee  

28 Zijn de draagvlakken in hoogte instelbaar? ja   /  nee  

29 Functioneert er een borging tegen te ver uitschuiven? ja   /  nee  

30 Functioneert een blokkering tegen een scharnierbeweging? ja   /  nee  

31 Is de vang-/ veiligheidsmoer in goede staat? ja   /  nee  

 

Opmerkingen: 
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Goedkeur op alle bovenstaande items Ja : document aftekenen 
Nee: uitstaande acties uitvoeren en apart aftekenen 

 

Hefbrug functioneert op alle bovenstaande aspecten naar behoren. 

Handtekening: 
 
 
 

Datum: 

TOELICHTING  

Hefsystemen (hefbruggen) moeten op basis van de arbo-wetgeving jaarlijks worden gekeurd. Dit om medewerkers een veilige 
werkplek te bieden.  
   

Keurmerk  
Medio 2007 is het RAI Keurmerk Hefbruggen in het leven geroepen om uniformiteit in het keuren van hefsystemen te 
realiseren en de kwaliteit van de keuring te verhogen. Het grootste deel van de hefbruggenleveranciers heeft zich inmiddels bij 
het Keurmerk aangesloten. Alle deelnemers worden vooraf getoetst op kwaliteit van werken en de kennis van de 
keurmeesters.  
   
APK-erkenningsregeling  
De RDW heeft in de erkenningsregeling opgenomen dat een hefsysteem gekeurd moet zijn voordat een RDW-medewerker 
ermee gaat werken. De nieuwe erkenningsregeling is sinds 1 januari 2008 van kracht. Vanaf 1 juli 2008 zullen de RDW-
medewerkers strikter gaan controleren of zij bij de controles op de APK onder een goedgekeurd systeem werken. Bovag 
bedrijven die APK doen, dienen er dus voor te zorgen dat de APK-hefbrug vóór deze datum is goedgekeurd. Zie verder 
www.rdw.nl 
 

 


