
 

 

 

Controlelijst Spanbanden 

 
Datum beoordeling: 
 

Lokaal: 
 

Gecheckt door: 
 

Arbo knelpunten Spanbanden 
 

ja nee nvt Opmerkingen 

1 Is de docenti opgeleid om de poten-
tiële gevaren van het gebruik van 
spanbanden te onderkennen? 
 

    

2 Worden de leerlingen voorgelicht 
over de risico’s en geïnstrueerd inza-
ke het werken met spanbanden? 
 

    

3 Is het etiket op de spanband goed 
leesbaar? 
 
Opmerking: de fabrikant is verplicht 
op een goedgekeurde spanband de 
volgende gegevens aan te brengen: 
- LC (trekkracht) 
- LG (totale lengte) 
- LGF (lengte vast deel) 
- LGL (lengte los deel) 
- SHF (handkracht) 
- STF (voorspankracht) 
- Waarschuwing ‘Niet geschikt 

voor heffen’ 
- Materiaalsoort van de ban 
- Naam of logo van de fabrikant 
- Productie jaar 
- Rek van het bandmateriaal 
- EN 12195-2 (specificatie span-

banden) 
 

    

4 Vindt er structureel controle plaats 
en worden de geconstateerde pun-
ten opgeslagen in een (digitaal)  
administratief systeem? 
 

    

5 Worden ondeugdelijke spanbanden 
ook daadwerkelijk vernietigd? 
 
 
 
 

   

Zie volgende pagina 



 
 

 

 

 

 

 

6 Is de spanband onbeschadigd? 
 
Niet toegestaan zijn: 
- scheuren en inkepingen van 

meer dan 10% 
- vervorming van de band door 

warmte, kou of chemicaliën 
- beschadigingen van de verbin-

dingen in de band 
- knopen 
 
Als de spanband scherpe kanten of 
ruwe oppervlakten heeft, moet voor 
bescherming gezorgd worden. 
  

    

7 Zijn de verbindingselementen, zoals 
bijvoorbeeld een haak, onbescha-
digd? 
 
Opmerking: een haak mag maximaal 
5% uitzetting hebben 
 

    

8 Is de klemgesp of ratel onbescha-
digd? 
 
Niet toegestaan zijn: 
- slijtage 
- vervorming van sleufas, gren-

delplaat, tandkransen en span-
hendel 

 

    

9 Is de lengte van de bedieningshendel 
van de ratel afgestemd op de span-
kracht van de spanband? 
 

    

10 Is het gewicht van de ratel niet on-
nodig hoog? 
 
Opmerking: instrueer leerlingen hun 
spierkracht bij het spannen op de 
juiste wijze te gebruiken (geen on-
nodige belasting). 
 

    

 

                                                 
i Met ‘docent’ worden op individuele basis alle (vak)docenten, instructeurs, assistenten en andere personen aangeduid die 
betrokken zijn bij het directe onderwijs aan de leerlingen.  


