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In kaart brengen van de risico’s  per 
machine:
•	 Wat	zijn	de	potentiële	gevaren?
•	 Wat	zijn	de	mogelijke	faalwijzen	(nalatigheid,	ontijdigheid,		overbodig-

heid,	verwisseling,	selectiefout,	volgordefout,		communicatiefout,	
enzovoort)?

•	 Wat	zijn	zwakke	schakels	die	een	extra	risico’s	inhouden?
•	 Wat	is	het	correcte	gebruik	van	de	machine	en	hoe	is	het	gebruik		in	

de	praktijk?
•	 Wat	is	het	voorzienbare	(niet-)opzettelijke	verkeerde	gebruik?

tips en vuistregels voor uw toolbox

Er gebeuren veel ongevallen of incidenten met machines. Vaak hadden die 
voorkomen kunnen worden door een beter ontwerp of een beter gebruik. Bij 
het beoordelen of een machine veilig genoeg is, is het van belang om eerst 
de risico’s in kaart te brengen en vervolgens die risico’s tot een minimum te 
reduceren. Wat is het risico en wat is eraan te doen?

Het reduceren van de risico’s door:

•	 Het	ontwerp	aan	te	passen.	Dit	wordt	bij	machines	die	in	gebruik	zijn	
meestal	niet	gedaan,	maar	het	is	toch	een	optie	die	in	overweging	
moet	worden	genomen.	Bijvoorbeeld	het	aanbrengen	van	spiegels	
of	verlichting	bij	onderhoudspunten,	verbetering	van	de	stabiliteit	
enzovoort.	Op	het	moment	dat	er	bij	veranderingen	geen	nieuwe	of	
verhoogde	risico’s	ontstaan,	is	geen	nieuw	CE-keurmerk	nodig.

•	 Afscherming	of	beveiliging.	
•	 Informatie	en	aanwijzingen:	opleiding,	training	en	het	gebruik	van	

persoonlijke	beschermingsmiddelen.
•	 Het	leggen	van	een	basis	voor	preventief	onderhoud.
•	 Het	bespreken	van	de	risico’s.
•	 Evaluatie	van	de	gedane	aanpassingen	om	de	risico’s	te	beperken.

•	 De	handelwijze	bij	storingen	te	onder-
zoeken.

•	 Vast	te	stellen	wat	wanneer	prioriteit	
heeft.

•	 Het	lezen	en	opvolgen	van	de	instruc-
ties	in	de	gebruikshandleiding.	

Veiligheid is een kwestie van: 
•	 	Mentaliteit:	dit	heeft	te	maken	met	verantwoordelijkheidsgevoel.	Anderen	en	jezelf	

niet	in	gevaar	willen	brengen.	Dit	is	belangrijker	dan	stoer	doen	en	haast	hebben.	

•	 	Welzijn	(en	ook	welbevinden):	een	goede	sfeer	tussen	collega’s,	chef	en		op-
drachtgever	bevordert	veilige	werkomstandigheden.	Het	hoofd	moet	erbij	gehou-
den	worden.

•	 	Kennis en vakbekwaamheid:	je	moet	voldoende	theoretische	en	praktische	
instructies	hebben	gehad	om	het	werk	veilig	uit	te	kunnen	voeren.	Je	moet		ook	
kennis	van	de	gevaren	hebben	en	je	bewust	zijn	van	de	risico’s.	Ook		moet	je	kun-
nen	afwegen	of	het	risico	aanvaardbaar	is	of	niet.	Zijn	de	risico’s		aanvaardbaar,	
dan	mag	het	werk	worden	uitgevoerd,	anders	niet.

Cursussen
CUMELA	verzorgt	de	volgende	cursussen	op	het	gebied	van	veiligheid:
•	Veilig	hijsen	met	grondverzetmachines
•	Veilig	werken	met	de	heftruck
•	Basisveiligheid	VCA
•	Veiligheid	voor	operationeel	leidinggevenden	VCA
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Uitvoeringskosten verrekenbaar?

Beste Bert,
Ik	 heb	 een	 werk	 aangenomen	 en	 daarin	 een	 bedrag	 opgenomen	 voor	 de	 uit-
voeringskosten.	Nu	blijkt	dat	de	hoeveelheden	behoorlijk	worden	overschreden.	
Ik	moet	ook	meer	werkzaamheden	uitvoeren	dan	in	het	bestek	was	omschreven.	
Volgens	de	opzichter	kan	ik	de	extra	uitvoeringskosten	niet	doorberekenen.		Is	dit	
wel	juist?	
 
Beste aannemer,
Uitvoeringskosten	zijn	binnen	de	aanneemsom	niet	verrekenbaar.	Dit	geldt	bij		zo-
wel	meerwerk	als	minderwerk.	Waarom	is	dit	zo	geregeld?	De	eenmalige		kosten	
en	de	uitvoeringskosten	zijn	afhankelijk	van	de	gehele	omvang	van	het	werk.	De	
uitvoeringskosten	 zijn	 meestal	 tijdgebonden	 (kosten	 van	 uitvoerder,	 	 uitzetters,	
schaftketen	enzovoort).	Het	idee	hierachter	is	dat	de	uitvoeringskosten	bij	meer-
werk	in	dezelfde	tijdsperiode	niet	veranderen.

Wanneer	 zijn	 de	 uitvoeringskosten	 dan	 wel	 verrekenbaar?	 Uit	 het	 bovenstaan-
de	kan	de	conclusie	worden	getrokken	dat	bij	 langere	uitvoeringsduur	de	extra	
kosten	wel	kunnen	worden	doorberekend.	De	extra	uitvoeringstijd	moet	dan	wel	
op	verzoek	van	de	opdrachtgever	zijn,	als	gevolg	van	de	extra	werkzaamheden,	
waardoor	meer	tijd	nodig	is.	Tevens	kunt	u	bij	meerwerkopdrachten	de	eenmalige	
kosten	en	de	uitvoeringskosten	die	specifiek	voor	het	meerwerk	moeten	worden	
gemaakt	in	uw	prijs	doorberekenen.

Tip	 1:	 laat	 in	 de	 specificatie	 geen	 kosten	 van	 de	 uitvoerder	 zien,	 maar	 benoem	
het	als	extra	uitzetwerk	of	extra	administratieve	handelingen	ten	behoeve	van	de	
hoeveelhedenadministratie.	Als	het	werk	namelijk	binnen	dezelfde	uitvoeringstijd	
moet	 worden	 uitgevoerd,	 loopt	 u	 de	 kans	 dat	 de	 kosten	 van	 de	 uitvoerder	 niet	
worden	vergoed.

Tip	2:	als	herziening	van	de	verrekenprijs	wordt	aangevraagd,	kunnen	wel	extra	
uitvoeringskosten	worden	doorberekend.	Dit	is	in	de	Standaardbepalingen	RAW	
2005	ook	geregeld.

In	 uw	 specifieke	 geval	 heeft	 de	 opzichter	 gelijk	 als	 de	 werkzaamheden	 binnen	
dezelfde	uitvoeringstermijn	worden	uitgevoerd.	

Bert Vossebelt

Bert Vossebelt
partner CiCom Infra BV

in kort

bestek

In	deze	rubriek	behandelen	we	iedere	maand	een	onder-

werp	 op	 het	 gebied	 van	 aanbestedingen	 en	 regelgeving	

met	betrekking	tot	het	aannemen	van	werken.	Heeft	u	ook	

een	vraagstuk,	laat	het	CUMELA	Nederland	weten.	

1.	 Volg	de	veiligheidsvoorschriften	op.

2.	 Weet	wanneer	je	in	de	gevarenzone	van	een		ma-
chine	bent	en	handel	daarnaar.

3.	 Als	 zich	 gevaarlijke	 situaties	 of	 gebeurtenissen	
hebben	 voorgedaan,	 bespreek	 ze	 en	 zoek	 naar	
oplossingen	 om	 dit	 nooit	 weer	 te	 laten	 gebeuren.	
Meld	dit	altijd	aan	de	bedrijfsleiding.

4.	 Leer	 ook	 van	 andermans	 fouten.	 Zie	 hiervoor	 het	
nieuws,	 de	 kranten	 enzovoort.	 Kan	 deze	 situatie	
zich	ook	voordoen	 in	dit	bedrijf?	Zorg	dat	het	niet	
gebeurt!	Door...

5.	 Weet	waarvoor	een	afscherming	of	beveiliging		be-
doeld	is.	Weet	ook	in	welke	gevallen	de	beveiliging	
eraf	 kan	 worden	 gehaald	 en	 wanneer	 niet.	 Wei-
nig	tijd	 is	geen	reden	om	een	ongeval	 te	riskeren.	
Mocht	het	mis	gaan,	dan	is	het	nooit	de		bespaarde	
tijd	waard!

6.	 Pleeg	tijdig	onderhoud	en	reparaties.	

7.	 Wijs	 collega’s	 op	 gevaarlijke	 of	 onverantwoorde	
handelingen.

8.	 Zorg	dat	je	deskundig	genoeg	bent	om	de	machine	
te	bedienen.

9.	 Zorg	dat	middelen	voor	het	juiste	doel	worden		ge-
bruikt.

10.	Schakel	de	machine	altijd	uit	bij	het	verhelpen	van	
storingen	of	het	uitvoeren	van	onderhoud	en		repa-
raties.

Tien vuistregels voor machineveiligheid




