
 

 

 

Controlelijst Elektrische pallettruck (EPT) en Heftruck 

 
Datum beoordeling: 
 

Lokaal: 
 

Gecheckt door: 
 

Arbo knelpunten EPT en Heftruck 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

1 Worden de leerlingen voorgelicht 
over de risico’s en geïnstrueerd inza-
ke het werken met de EPT / hef-
truck? 
 
Opmerkingen. De leerling: 
- kan omgaan met het besturen 

van de EPT/ heftruck. 
- kan omgaan met de ‘bedienings-

schakelaars’ voor vóór- en ach-
teruit rijden 

- kan omgaan met de ‘bedienings-
schakelaars’ voor heffen 

- kent het gebruik van de claxon 
en dodemansknop 

- kent het begrip lastdiagram 
- kent risico’s van omvallen of 

afvallen van lading op basis van 
afmeting en gewicht 

- weet de beladingshoogte 
- weet de maximale rijsnelheid 
 

    

2 Is een van de volgende twee sys-
temen voor registratie van de in-
structie aanwezig? 
 
Optie 1. Is er een door de leerling en 
docent te tekenen registratiesysteem 
om aan te tonen dat de leerling vol-
doende instructie gehad heeft over 
het werken met de EPT/ heftruck?  
 
Optie 2. Krijgt de leerling een schrif-
telijk bewijs van de docent / school 
omtrent het verantwoord kunnen 
omgaan met de EPT/ heftruck? 
 
Opmerkingen: 
- Een heftruckcertificaat dekt vele 

risico’s.  

   

Zie volgende pagina 



 
 

 

 

 

 

 

- Een certificaat is vanaf 16 jaar te 
behalen. 

- Er is echter geen wettelijke ver-
plichting. 

- Onder de 18 jaar mag een leer-
ling alleen onder toezicht van 
een volwassen persoon werken 
met een heftruck. 

 

3 Is er een registratiesysteem om bij te 
houden welke leerling op welk mo-
ment met de EPT/ heftruck gewerkt 
heeft? 
 

    

4 Is er een verklaring dat de EPT/  hef-
truck voldoet aan de essentiële vei-
ligheidseisen en is de heftruck voor-
zien van een CE-markering? 
 
Opmerkingen veiligheidseisen speci-
fiek voor de heftruck: 
- veiligheidsgordels of andere 

vormen van valbescherming zo-
als een gesloten kooi of gekeurd 
veiligheidsrek 

- deugdelijke veiligheidskooi te-
gen vallende voorwerpen voor 
de bestuurder bij heftrucks met 
een hefhoogte van 1,80 m of 
meer 

- adequate beveiliging tegen knel-
gevaar van ledematen en vingers 

- duidelijke pictogrammen voor 
alle bedieningsfuncties/ bedie-
ningsorganen 

 

    

5 Wordt de EPT/ heftruck regelmatig 
door een officiële bevoegde instantie 
gekeurd en worden de keuringsge-
gevens opgeslagen? 
 

    

6 Is de EPT / heftruck voorzien van een 
geldige keuringssticker? 
 

    

7 Zijn de lastdiagram en overige picto-
grammen op de EPT/ heftruck nog 
goed leesbaar? 
 
 

   

Zie volgende pagina 



 

 

 

8 Vindt er structureel (visuele) contro-
le en onderhoud aan de EPT/ hef-
truck plaats en worden de onder-
houdsrapporten opgeslagen? 
 
Opmerkingen: 
Dagelijks na gebruik: 
- visuele controle en noodzakelijk 

onderhoud  
Regelmatig: 
- schoonmaken en smeren 
Om de 4 weken: 
- hefketting, rem, bewegende 

delen, wielen 
Eén keer per jaar; 
- hydraulische delen  
 

    

9 Lekt de EPT / heftruck geen olie? 
 

    

10 Zijn de stuurwielen in goede staat? 
 

    

11 Zijn alle wielen vrij van touw en plas-
tic? 
 

    

12 Zijn de lagers van de wielen niet 
uitgedroogd (piepen, knarsen)? 
 

    

13 Zijn de accu’s en accu lader in goede 
staat? 
 

    

14 Vindt het opladen plaats in een vol-
doende, eventueel aparte, goed 
geventileerde ruimte? 
 

    

15 Is er rekening gehouden met de 
vorklengte van de EPT / heftruck met 
betrekking tot te verplaatsen pallets? 
 

    

16 
 

Is de maximale beladingsgraad be-
kend? 
 
Opmerking: je kunt EPT’s / heftrucks 
kopen met verschillende beladings-
graden en met verschillende afme-
tingen. In de bijgevoegde documen-
tatie van de leverancier vind je de 
maximale beladingsgraad. 
  

    

17 Zijn alle te verplaatsen pallets met 
goederen met de EPT/ heftruck goed 
te bereiken? 
 

   

Zie volgende pagina voor additionele 
punten EPT 18 - 19 en heftruck 18 - 19. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Additionele controlepunten EPT 
 

Arbo knelpunten Hulpmiddelen 
Voor de EPT 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

18 Werken de bedieningsschakelaars, 
mast, claxon en dodemansknop naar 
behoren? 
 

    

19 Werkt de dissel naar behoren? 
 

    

 

Additionele controlepunten Heftruck 
 

Arbo knelpunten Hulpmiddelen 
Voor de Heftruck 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

18 Werkt het bedieningspaneel en mast 
naar behoren? 
 

    

19 Werkt de veiligheidsgordel naar 
behoren? 
 

    

 


