
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 

II. Bijzondere voorschriften. 

B. Bijzondere voorschriften betreffende hoogwerkers 
Artikel 269bis, met uitzondering van punt 3, is opgeheven voor de toestellen die na 31 december 1996 
in de handel worden gebracht en in gebruik genomen. 
Artikel 269bis.1. Belastingen. - Aanduidingen. 

Artikel 269bis.1.1. Een hoogwerker mag niet gebruikt worden in omstandigheden welke niet voorzien 
zijn door de bouwer. 

Artikel 269bis.1.2. Een hoogwerker waarvan de toegelaten maximum bedrijfslast veranderlijk is, draagt 
nabij de bedieningspost alle nuttige inlichtingen in verband met deze veranderlijkheid. 

Artikel 269bis.2. Veiligheidsinrichtingen. 

Artikel 269bis.2.1. Het werkplatform is in zijn geheven stand voorzien van leuningen die ten minste 
bestaan uit een loopreling en tussenreling welke respectievelijk op 1 m tot 1m 20 en op 0,40 tot 0,50 m 
hoogte aangebracht zijn, alsmede van een stootplint van ten minste 0,10 m hoogte, of uit alle andere 
gelijkwaardige inrichtingen. 
 
Deze leuning mag gedeeltelijk beweegbaar zijn om toegang te verlenen. Zij dient dan echter zodanig 
opgevat dat zij, aan zichzelf overgelaten, zich automatisch in gesloten stand plaatst. 

Artikel 269bis.2.2.De bedieningsinrichtingen zijn zodanig beschermd dat ze niet toevallig het in werking 
treden van het toestel kunnen veroorzaken. 
 
Bovendien stopt het toestel onmiddellijk zodra de aangestelde voor de bediening ophoudt op de bedie-
ning in te werken. 

Artikel 269bis.2.3. De bedieningsinrichtingen zijn zodanig opgesteld dat de aangestelde voor de bedie-
ning in alle omstandigheden voldoende uitzicht heeft om het toestel veilig te besturen. 

Artikel 269bis.2.4. De bedieningspost en het werkplatform zijn gemakkelijk en veilig toegankelijk. 

Artikel 269bis.2.5.Het moet mogelijk zijn ingeval van nood het werkplatform op een veilige manier naar 
zijn laagste stand te laten terugkeren, zelfs indien de normale drijfkracht uitgevallen is. 
 
Voor wat betreft de toestellen die door het aanwenden van speciale aanhorigheden als hoogwerker 
gebruikt worden, is het eerste lid niet toepasselijk indien andere veilige evacuatiemogelijkheden voor-
zien zijn, hetzij op get werkplatform zelf, hetzij steeds beschikbaar in de omgeving tijdens de werk-
zaamheden. 

Artikel 269bis.2.6.Elk hydraulisch systeem is voorzien van een of meerdere drukbegrenzers die ver-
hinderen dat de druk de toegelaten maximumwaarde in enig punt van het systeem overschrijdt. 

Artikel 269bis.2.7. Elk hydraulisch systeem is tevens voorzien van een of meerdere inrichtingen (bij-
voorbeeld terugslagkleppen) die beletten dat bij een plotseling optredend lek het werkplatform in een 
toestand van niet gecontroleerde val zou komen. 

Artikel 269bis.3. [opgeheven bij KB van 4 mei 1999] 
 


