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(HAE-026858) HIJSVERGUNNING VOOR MOBIELE KRANEN / 
TORENKRANEN. 
 
Opmerking:  
- Link naar blanco hijsvergunning vernieuwd. 
- Blanco hijsvergunning in Engels toegevoegd. 

1. INLEIDING 
Schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden met mobiele kranen of 
torenkranen, als aanvulling op het voor het hijswerk uitgeschreven werkvergunning volgens 
procedure HAE-026168 ‘Werkvergunningstelsel’ . 

2. TOEPASSING 
De hijsvergunning wordt toegepast voor elk hijskarwei met een mobiele kraan/torenkraan op het 
terrein van Yara Sluiskil bv. 

3. HIJSWERKZAAMHEDEN 
- Indien om onderhouds-technische of bouwkundige  redenen een kraan gewenst is, wordt een 

kraan besteld door de werkvoorbereider OD bij de kraanverhuurder, vergezeld van de 
specificaties waar de kraan minimaal aan dient te voldoen. 

 
- De verantwoordelijk van de onderhoudsdienst van de afdeling waar het hijswerk uitgevoerd moet 

worden vult hijsvergunning gedeelte in: ''datum'' , ''Gegevens te hijsen last''  en ''Werkpunt'' 
 
- Kraanmachinist vult het gedeelte ''Kraangegevens" in 
 
- Ingevulde en door  verantwoordelijke van de onderhoudsdienst en kraanmachinist ondertekende 

hijsvergunning gaat dan naar PROCO voor ondertekening, en het verschaffen van een 
bijbehorende werkvergunning. Indien het hijskarwei plaats vindt buiten een normale productie-
eenheid (contractorpark), tekent de Productiecoördinator (PROCO) van de productie-eenheid, 
bepaald volgens de zone ter kennisneming. 

3.1 Kraanmachinist 
Onder 'kraanmachinist' wordt verstaan de persoon, welke tijdens het op de hijsvergunning vermelde 
hijswerk, belast is met de feitelijke bediening van de mobiele kraan/torenkraan. 
 
De kraanmachinist is verantwoordelijk: 
- voor het afzetten van het hijsgebied. 
- voor alle werkzaamheden met de kraan. 
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3.2 Eisen 
- Voor het hijsen moet de machine volgens de voorschriften van de fabrikant opgesteld worden, 

aangevuld met de eisen voor maximale druk volgens de Yara richtlijnen ( zie hieronder). De 
stempelvoorzieningen in de vorm van stempelplaten dienen steeds gebruikt te worden, met als 
maximum gronddruk 2 Kg/cm2. 
 

- Bij werkzaamheden waarbij de kraan, geheel of gedeeltelijk, opgesteld moet worden buiten de 
reguliere verharde wegen, dienen er rijplaten gebruikt te worden voor het verplaatsen van de 
kraan en/of bijbehorende voertuigen. Bij afstempeling buiten de verharde wegen wordt de 
maximaal toegelaten stempeldruk verlaagd naar 1 Kg/cm2 door gebruik van grotere 
stempelschotten.  

 
- Als de maximale stempeldruk alsnog wordt overschreden kan via Facilitair vastgesteld worden of 

er mogelijk sprake is van kabelbedden of ondergrondse leidingen, waarna in samenspraak met 
hen eventueel de maximaal toelaatbare stempeldruk kan worden aangepast 

3.3 Geldigheidsduur 
- De hijsvergunning is alleen geldig voor de duur van de op de hijsvergunning vermelde 

werkzaamheden, met een maximum van 24 uur (06.00 uur- 06.00 uur). 
 
- Bij tussentijdse wijzigingen in de omstandigheden (tevens bij wisselen kraanmachinist), c.q. 

noodsituaties, vervalt de geldigheid van de hijsvergunning. Hervatting van dezelfde 
werkzaamheden kan alleen met een nieuwe hijsvergunning. 

 
- Na afloop van de werkzaamheden wordt de hijsvergunning samen met de werkvergunning 

bewaard door de productie-verantwoordelijke gedurende de geldende termijn van 6 maanden. 
 

3.4 Blanco hijsvergunning 
 

Taal Versie Beheerstabel 

Nederlands Versie 2.3 

Hijsvergunning 
V2.3.docx  

Engels Versie 2.3 

Hijsvergunning 
V2.3 ENG.docx  

 


