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Verantwoordelijkheid

Werkzaamheden, zoals gras of maïs inkuilen, mest uitrijden en oogsten, worden uitgevoerd
met moderne en grote machines. Deze werkzaamheden kunnen gevaarlijk zijn voor 
personen die zich in de buurt van deze machines bevinden. Vooral kinderen vinden het 
werk interessant en zullen dat graag willen zien. Zij kunnen dan op plaatsen komen die 
voor de chauffeur of machinist moeilijk te overzien zijn, met alle gevaren van dien. Samen 
met de agrariër is het cumelabedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van personen 
tijdens het werk. De agrariër is op z’n eigen bedrijf primair verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de personen die daar verblijven. Als de loonwerker werkzaamheden 
komt uitvoeren, is die verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van dat werk. 

tips en vuistregels voor uw toolbox

Bedrijven van cumelaondernemers en die 
van hun klanten zijn voor veel kinderen 
een favoriete speelplaats. Ze vinden uw 
machines interessant en staan er met hun 
neus bovenop. Tijdens werkzaamheden 
komen uw medewerkers bij veel 
bedrijven, met steeds weer andere 
omstandigheden. Met de vakanties voor 
de boeg is er alle aanleiding om stil te 
staan bij kinderen en hun veiligheid.

Maak vooraf afspraken

• Inventariseer de specifieke gevaren voor kinderen en derden vóór aanvang van het werk.

• Maak afspraken met de opdrachtgever/agrariër over de veiligheid van kinderen. Spreek het volgende af:
- als er gewerkt wordt, mogen er geen kinderen op het erf of op het perceel zijn waar de machines werken;
- wie er toezicht houdt gedurende de werkzaamheden.

• Uw aandacht voor dit onderwerp geeft aan dat u professioneel te werk gaat; klanten waarderen dit ten zeerste.

• Laat uw medewerkers direct contact opnemen met hun leidinggevende indien uw klant de veiligheid niet waarborgt.
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Het bedrijfsterrein is een geliefde 
speelplaats voor kinderen. Aandacht 
voor hun veiligheid is van groot belang!
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Tips en maatregelen voor 
de veiligheid van kinderen

• Maak vooraf afspraken over werkgebied, toezicht
en andere belangrijke zaken.

• Haal stekkers uit het stopcontact van al het elektrisch 
gereedschap, laat geen sleutels van machines in het 
contact zitten en zet voertuigen op de handrem.

• Zet wielen of dubbelluchtbanden geborgd vast tegen 
een muur of andere vaste plek op het bedrijf. Laat ook 
geen  adders onbeheerd staan.

• Plaats voor een beter overzicht bolle spiegels bij 
onoverzichtelijke plaatsen.

• Voorzie kinderfietsen van een oranje signaalvlag.

• Een achteruitrijalarm op een trekker of ander voertuig 
waarschuwt kinderen bij het achteruitrijden.

• Laat kinderen geen voertuigen besturen of 
gevaarlijk gereedschap hanteren. 

• Zorg dat kinderen niet blootgesteld worden aan 
mestgassen of in mixerputten kunnen vallen.

• Zorg dat kinderen niet bij chemicaliën kunnen komen en 
dat deze middelen herkenbaar zijn als gevaarlijk.

Losliggende of staande banden kunnen een groot gevaar vormen voor kinderen op het erf. Zorg er 
daarom voor dat deze altijd geborgd vastgezet zijn.

Rijdende voertuigen
• De ligging van bedrijfsgebouwen kan gevaarlijke situaties veroorzaken. 

Een bolle spiegel bij een onoverzichtelijke hoek (bijvoorbeeld bij het 
woonhuis) is een eenvoudige, maar doeltreffende oplossing. 

• Voorzie kinderfietsen van een oranje signaalvlag.

• Als u de trekker of een ander voertuig niet gebruikt, haal dan de sleutel 
uit het contact. Doe dat ook als u maar even uitstapt.

• Een achteruitrijalarm op de trekker voorkomt dat kinderen worden 
verrast door een plotseling achteruitrijdend voertuig. 

• Zet de trekker altijd op de handrem. 

• Laat jongeren die niet in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs nooit 
op de trekker rijden!

Gevaarlijke werkzaamheden
• Gevaarlijke werkzaamheden waarbij u en uw medewerkers extra alert 

moeten zijn op de veiligheid van kinderen zijn aardappelen rooien, gras 
oprapen en inkuilen en onderhoudswerk.

• Bij het mixen van mengmest kunnen dodelijke gassen vrijkomen. Laat 
kinderen daarom niet in of bij de stal spelen tijdens deze werkzaam-
heden. Sluit na afloop van de werkzaamheden de mixeropeningen 
zorgvuldig af met goed passende, sluitende deksels, zodat kinderen 
niet in de mixerput kunnen vallen.

Chemische middelen
• Gebruikt u chemicaliën, zoals meststoffen, logen en zuren en bestrijdings-

middelen, dan is het van belang te zorgen voor een afsluitbare opslag-
ruimte. Let erop dat na gebruik van de materialen de opslagruimte weer 
zorgvuldig wordt afgesloten en dat de kinderen de ruimte niet kunnen 
openen. 

• Bewaar chemicaliën altijd in de originele verpakking. Het overgieten 
van chemicaliën in limonadeflessen of bloemspuiten wordt ten zeerste 
afgeraden.

In en rond de werkplaats
• Trek direct na het beëindigen van werkzaamheden met elektrisch 

gereedschap en onderhoudsapparatuur de stekker uit het stopcontact. 
Doe dat ook als u de werkzaamheden tussentijds onderbreekt.

• Zorg dat de afscherming van draaiende poelies in goede staat verkeert.

• Zet geen wielen los tegen bedrijfsgebouwen. Maak wielen of dubbel-
luchtbanden geborgd vast aan een muur of een andere vaste plek op 
het bedrijf. Spelende kinderen kunnen dan niet bekneld raken onder 
een omvallend trekkerwiel.

• Laat geen ladders onbeheerd staan. Dit nodigt kinderen uit om erop 
te klimmen. 




