
Veilig 
werkmaterieel 
met BMWT-Keur

Een werkgever is 
voor de Arbo-wet 
verplicht om een 

veilige werkplek voor 
zijn medewerkers te creëren. 

Trucks of machines die bij slijtage 
een gevaar opleveren, dient hij daarom 
periodiek te laten keuren en onder-
houden. Een goed werkende machine 
zorgt ook voor minder stilstand en dus 
voor minder kosten.

Met BMWT-Keur voldoet de werkgever 
aan zijn Arbo-verplichtingen. BMWT-
Keur-bedrijven zijn deskundig. Zij leveren 
onderhouds- en reparatiediensten voor het 
werkmaterieel dat zij keuren. De BMWT-
Keur-bedrijven kennen de nieuwste fabrieks-
specificaties en beschikken over de meest 
recente vakkennis. BMWT-Keur-bedrijven 
keuren intern-transportmaterieel, magazijn-
inrichtingen, tractiebatterijen en machines 
voor grondverzet, bouw en wegenbouw.
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328.188 keuringen in 2019 113 keurende bedrijven

keuringen
2019

 0,3%   verreikers       26

 2,5%   hoogwerkers       24

 0,7%  burger- & utiliteitsbouw       19

 1,7%  hijsmachines       14

 44%  mobiel intern transport       62  

42,3%  tractiebatterijen/laders       34

 5,5%  grond-, weg- & waterbouw       46

 2,8%  magazijninrichtingen       20
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Combineren met onderhoud
Door een keuring te combineren met een onderhoudsbeurt, kunnen 
eventuele problemen meteen worden opgelost. Verkeerde slijtage wordt 
opgemerkt vóórdat het tot ernstige, vaak kostbare storingen leidt. Stilstand 
wordt zo tot een minimum beperkt.

Objectief en deskundig
Kiest u voor BMWT-Keur, dan heeft u de zekerheid dat de keuring objectief 
en deskundig wordt uitgevoerd. De keuringen worden steekproefsgewijs 
gecontroleerd en de keurende bedrijven krijgen jaarlijks een audit 
van TÜV Rheinland. Inspectie SZW en verzekeraars zien BMWT-Keur 
als gerenommeerd keurmerk. Bij een eventueel ongeval wordt de 
deskundigheid van de keuring niet in twijfel getrokken.

Zo werkt het
Voor een keuring maakt u een afspraak met een keurend bedrijf. De 
keurmeester loopt het materieel na aan de hand van een gestandaardiseerd 
keuringsformulier met bijbehorende instructies. De keurmeester noteert 
de resultaten van de keuring op het BMWT-keuringsformulier. Van ieder 
gebrek dat de keurmeester tegenkomt, geeft hij aan wat de noodzakelijke 
maatregelen zijn om het te verhelpen.

Jaarsticker
Als de truck of machine is goedgekeurd, plakt de keurmeester een jaarsticker 
op de basissticker. Hieraan kunt u zien wanneer het materieel opnieuw 
gekeurd dient te worden. Bij afkeur plakt de keurmeester de sticker nadat de 
gebreken zijn verholpen. Als de reparaties door de eigen technische dienst 
worden uitgevoerd, is herkeuring nodig voor het plakken van de sticker.
Bij magazijninrichtingen wordt de sticker altijd geplakt als het magazijn is 
gekeurd. De sticker geeft het tijdstip aan waarvoor de volgende keuring 
moet plaatsvinden. In het keuringsrapport voor magazijnen is opgenomen 
welke onderdelen van de stellingen eventueel moeten worden vervangen.
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