
  Versie 30/08/2001 1 

Checklist Tuinaanleg 
 

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN: 

 

 

 

 

 

  

OK 

NIET 

OK 

 

RISICO 

ACTIE 

WERKNEMER 

ACTIE 

KLANT 

Vereist 

 

Niet 

Vereist 
 

HYGIENE (ARAB art. 73 tot 100)        

Er is een aparte omkleedruimte:   Privacy     

Er is opbergmogelijkheid voor 

eigen kleding en schoeisel 

  Bevuilen     

Er is mogelijkheid tot wassen en/of 

douchen  

  Onhygiënisch/geur     

Er is een toilet   Onhygiënisch     

Er is een eetruimte   Onhygiënisch     

Er is ontsmettingsmogelijkheid 

voor schoeisel en/of kleding  

  Besmettingsoverdracht  Ontsmetting voorzien   

Er is een EHBO-koffer   Infectie EHBO –koffer voorzien    
 

Loodsen (en serres) 
       

De staat van de vloer is veilig 
(ARAB art. 41 quater) 

  Vallen Veiligheidsschoen    

Alle glaswerk (ramen) is in goede 

staat 

  Snijwonden Handschoen    

Er is overal voldoende verlichting 
(ARAB art. 62) 

  Stoten  Zaklantaarn    

De elektrische installatie is minder 

dan 5 jaar geleden gekeurd door 

een erkend organisme (AREI art. 271) 

  Defecten , kortsluiting     

Er is noodverlichting aan de 

belangrijkste in- en uitgangen  
(ARAB art. 63 bis) 

  Ongevallen bij brand of 

uitvallen elektriciteit 
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OK 

NIET 

OK 

 

RISICO 

ACTIE 

WERKNEMER 

ACTIE 

KLANT 

Vereist 

 

Niet 

Vereist 
De stopcontacten en licht-

schakelaars zijn vochtbestendig 
(AREI art. 86.08) 

  Elektrocutie     

 

Alle stopcontacten, zijn geaard en 

CEBEC gekeurd. (AREI art.5 en art.86) 

  Elektrocutie     

Er zijn geen blootliggende 

elektrische leidingen. (AREI art. 34) 

  Elektrocutie  Herstellen   

Alle aanraakbare metalen gedeelten 

in het bedrijf die niet uit zichzelf 

een goed geleidingsvermogen met 

de aarde hebben zijn geaard 
(AREI art. 72) 

  Elektrocutie     

Alle trappen en luiken zijn 

voorzien van een leuning. 
(ARAB art43 en 541) 

  Vallen     

De loodsen zijn goed verluchtbaar. 
(ARAB art.57) 

       

Er is weinig stof aanwezig   Te hoge dosis stof Stofmasker    

Er is weinig lawaai (< 85 DbA)  
(ARAB art. 148 decies 2) 

  Teveel lawaai Oordopjes of koptelefoon    

De temperatuur en/of de 

luchtvochtigheid zijn niet te hoog. 
(ARAB art.58 en 64) 

  Veel zweten Aangepaste kledij    

 

Machines (KB arbeidsmiddelen)        
Door werknemer te gebruiken: -tractor 

 

bijvoorbeeld: 

- grasmaaier 

- bosmaaier 

 

- kettingzaag 

- enz… 

 

   

 

 

Verwondingen 

Verwondingen 

 

Verwondingen 

 

 

 

 

Aangepaste kledij 

Aangepaste kledij, 

beschermbril, oordopjes 

Aangepaste kledij, oordopjes 

 

   

Er is een noodstop op gevaarlijke 

machines 

  Ongevallen     

Alle afschermingen van gevaarlijke 

onderdelen zijn aanwezig 

  Ongevallen     
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OK 

NIET 

OK 

 

RISICO 

ACTIE 

WERKNEMER 

ACTIE 

KLANT 

Vereist 

 

Niet 

Vereist 
 

Er zijn geen gevaarlijke 

handelingen vereist om de machine 

te starten of te gebruiken. 

  Ongevallen     

Alle recente machines zijn 

voorzien van een CE-label. 

  Ongevallen     

 

Werkhoudingen:        
Er is weinig manueel werk.   Rugbelasting     

Er is weinig machinaal werk.   Trillingen     

Er is weinig langdurig staand werk.   Rugbelasting     

Er moet niet langdurend 

voorovergebogen gewerkt worden. 

  Rugbelasting     

Er gebeuren weinig rotaties tijdens 

het manueel werk. 

  Rugbelasting     

Er moeten weinig of geen zware 

lasten getild worden. 

  Rugbelasting     

 

Producten: 
(Codex arbeidsveiligheid art.44 en 49) 

       

Gebruik door werknemer: 

bijvoorbeeld: 

 

- bestrijdingsmiddelen 

- houtbeschermingsproducten 

- enz… 

 

   

 

 

Intoxicatie 

Intoxicatie 

 

 

 

 

Masker 

Veiligheidshandschoenen 

 

   

Er is geen huidbescherming vereist   Brandwonden Veiligheidshandschoenen    

Er is geen ademhalingbescherming 

vereist 

  Intoxicatie Masker    

Geen oogbescherming vereist   Oogletsels Veiligheidsbril    

Geen beschermingskledij vereist   Schade aan kleding Beschermingskledij    

Er is voldoende mogelijkheid voor 

het wassen van de handen 

  Hygiëne 

Gezondheidsschade 

Handschoenen    
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OK 

NIET 

OK 

 

RISICO 

ACTIE 

WERKNEMERS 

ACTIE 

KLANT 

Vereist 

 

Niet 

Vereist 
 

Specifieke risico’s 

 

       

Werken op hoogte 
(ARAB art. 452, 453, 462, 527 en 541) 

  Vallen Valbescherming    

Besturen van gemotoriseerde 

transportvoertuigen: 

 

- Heftruck 

- Tractor 

- Graafmachine 

- enz. 

 

   

 

 

Veiligheidsfunctie 

Trillingen 

Veiligheidsfunctie 

 

    

 

 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


