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Toch blijkt het noodzakelijk dat VA-(Veiligheid 
Arbeidsmiddelen-)keur tijdens Groentechniek 
Holland de actiecampagne ‘Keurig Geregeld’ 
start. Het blijkt namelijk dat machine-eigenaren 
niet in alle situaties het belang van veilig wer-
ken en het periodiek keuren van machines 
inzien. De actie ‘Keurig Geregeld’ moet daarin 
verandering brengen. Dat gebeurt overigens 
in het kader van het landelijk initiatief ‘Veilig 
op 1’. Hierin werken onder meer VHG, Cumela, 
LTO, Fedecom, Inspectie SZW en STIGAS samen. 
Volgens Jelle Bartlema, directeur VA-keur (het 
keurmerk voor machineveiligheid van bran-
cheorganisatie Fedecom, red.) zijn er jaarlijks 

honderden bedrijfsongevallen, waarvan helaas 
gemiddeld vijftien met dodelijke afloop. Naast 
gebruikersfouten als oorzaak is ook in veel 
gevallen de machineveiligheid in het geding. 
‘Met het VA-keurmerk voor ogen willen we 
diverse partijen bewuster maken van de nood-
zaak van machineveiligheid en het periodiek 
laten keuren van de machines. Keuringen vol-
gens VA-keur zijn onderworpen aan vele kwa-
liteitsborgingselementen, zoals gecertificeerde 
keurbedrijven, gediplomeerde keurmeesters 
en een steekproefregime. VA-keur zelf is ISO 
27001-gecertificeerd.’

Naar schatting 175.000 VA-keuringen in 2019

Nederland telt nu meer dan 260 gecertificeerde 

VA-keurbedrijven. De afgelopen jaren hebben 

zij dit keurmerk tot een belangrijk middel 

gemaakt om periodieke veiligheidskeuringen 

voor arbeidsmiddelen uit voeren in onze sector. 

In 2019 zullen ze naar schatting samen 175.000 

VA-keuringen uitvoeren.
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Meer aandacht voor veiligheid 
en inspecties rondom tuin- en 
parkmachines
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VA-keur
Bij de moederorganisatie van VA-keur, bran-
cheorganisatie Fedecom, zijn vooral bedrijven 
uit de groentechniek, tuin- en landbouw en 
veehouderijtechniek, industrie en intern trans-
port aangesloten. VA-keur kent daarom ook een 
brede keurscope: van klein handgereedschap 
tot grote machines die worden gebruikt in de 
verschillende sectoren. De roots van het keur-
merk liggen echter wel in de tuin & park- en 
groenvoorzieningsector. Zowel aan de bedrij-
ven die de VA-keuringen uitvoeren als aan de 
VA-keurmeesters stelt VA-keur hoge eisen. 
VA-keur kent een strikte bedrijfscertificeereis 
voor haar keurbedrijven. De eigen ontwik-
kelde VA-keurrichtlijn vormt hiervoor de basis. 
In een eerder interview zei Bartlema hierover: 
‘We zagen in toenemende mate dat de toe-
pasbaarheid en belangstelling voor de VCA*-
certificering op onze, veelal mkb-, bedrijven te 
ver aan het doorschieten waren. Daarom heb-
ben we, met de VCA*-eisen als uitgangspunt, 
een eigen richtlijn ontwikkeld die kwalitatief 
qua eisen op hetzelfde niveau ligt als de VCA*-
certificatie, maar dan meer specifiek op onze 
branche gericht.’ De bedrijfscertificering van de 
keurbedrijven laat VA-keur door een onafhanke-
lijk certificerende instelling, HHC-DRS Inspecties 
BV, uitvoeren. Daarnaast kent VA-keur een 
onafhankelijk uitgevoerd steekproefregime. 
Daarbij krijgen de keurmeesters met regelmaat 
steekproeven op de uitgevoerde keuringen. Dit 
is naar voorbeeld van de (verplichte) apk van 
auto’s.

Van top tot teen veilig
Jelle Bartlema zegt dan ook met overtuiging: 
‘Het periodiek keuren van tuin- en parkmachi-
nes is minstens net zo belangrijk en onmisbaar 
als goed onderhoud. Een goedgekeurde machi-
ne is van top tot teen veilig; op alle onderde-
len, zowel technisch als in het gebruik door 
jezelf en door medewerkers. Een loszittende 
treeplank, kapotte verlichting, een niet-afge-
schermde aftakas of loshangende bedradin-
gen kunnen grote gevolgen hebben. Met het 
VA-keur borgt een machine-eigenaar dit soort 

veiligheidsaspecten binnen zijn eigen bedrijf. 
De VA-keurbedrijven werken met ervaren en 
gediplomeerde keurmeesters die een externe 
en onafhankelijke scholing krijgen. Eens in de 
vier jaar volgen ze verplicht een opfristraining. 
Het VA-keur wordt door zowel de Inspectie 
SZW als door verzekeraars als gerenommeerde 
veiligheidskeuring beschouwd waar een goed 
kwaliteitsborgingsysteem achter zit.’
Veiligheid serieus nemen
Bartlema vervolgt: ‘Overigens verplicht de 
Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, 
bedrijven om de veiligheid van hun mede-
werkers serieus te nemen. Alleen vinden wij 
dat de Arbowet de termen ‘periodieke keuring 
verplicht’ en ‘deskundige keurmeester’ onvol-
doende scherp omschrijft. VA-keur geeft met 
al haar kwaliteitsborgingselementen een veel 
betere invulling aan deze termen.’ Het beeld 
is dat alle eisen en verplichtingen het alle-
maal ingewikkeld en duur maken, is volgens 
Bartlema overtrokken: ‘Wanneer je regulier 
onderhoud laat uitvoeren aan je machine, 
wordt er al op zo’n 80 à 85 procent van de 
punten van de inspectielijst voldaan. Dan is het 
nog maar een kleine stap om een volwaardige 
keuring te laten uitvoeren. Pas dan heb je het 
formeel én wettelijk goed geregeld. De uniek 
genummerde VA-keursticker met bijbehorend 
inspectierapport geldt hierbij als een bewijs dat 
de machine is goedgekeurd. Keuren is dus niet 
ingewikkeld, het levert meer bedrijfszekerheid 
op, een langere levensduur en, het allerbelang-
rijkste, meer veiligheid.’

Digitale tijdperk
Alle VA-keurbedrijven werken met het online 
VA-keurregistratiesysteem. De uitgevoerde 
keuringen worden naast de genoemde genum-
merde sticker voorzien van een bijbehorende 
inspectierapportage. De keuringen worden 
vervolgens centraal afgemeld en geregistreerd 
in het VA- keurregistratiesysteem. Via een 
speciaal aan te vragen klantenlogin bij het 
VA-keurbedrijf kunnen machine-eigenaren zelf 
toegang krijgen tot de keurrapporten van hun 
gekeurde arbeidsmiddelen. Gevoelige gege-

vens zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde 
toegang en bewerking. Daarvoor is VA-keur ook 
ISO-27001-gecertificeerd, specifiek op infor-
matiebeveiliging, geen overbodige luxe in dit 
digitale tijdperk.

Tot slot
Bartlema: ‘Met die digitalisering lopen we als 
keuringsorganisatie in Nederland ook echt 
voorop. Met onze actiecampagne ‘Keurig 
Geregeld’ hebben we besloten om ons eerst 
op de tuin & park- en groenvoorzieningssector 
te richten. Veel VA-keurbedrijven hebben zich 
reeds aangemeld de campagne te ondersteu-
nen. Bij succes gaan we deze campagne in 
fasen ook voor de agrarische en interne trans-
portsector organiseren. Bij de actiecampagne 
kunnen machine-eigenaren profiteren van 
één gratis keuring op een machine door een 
VA-keurbedrijf.’

De actiecampagne ‘Keurig Geregeld’ wordt offi-
cieel gelanceerd op de GTH-beurs op dinsdag 
10 september en loopt door tot eind 2019.
Kijk voor de actiecampagne op: 
www.keuriggeregeld.nl
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'De Arbowet is onvoldoende scherp 
omschreven, VA-keur geeft een 
betere invulling'


