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Aan:   Gehele warmte branche 
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Onderwerp:  Haakse slijper / Slijptol 

 

Beste Lezer, 

 

Als warmte branche vinden wij het aantal ongevallen met haakse slijpers / slijptollen met letsel tot 

gevolg te vaak voorkomen. Daarom schrijven wij gezamenlijk onze aanpak uit in deze brief. Dit geldt 

zowel voor opdracht gevers, opdracht nemers en zzp’ers. Eerst zullen wij de inhoudelijke aanpak 

beschrijven. Daarna per deelnemer wat er van hem / haar verwacht wordt. 

 

1. Aanpak 

Een aantal eisen worden nu eenmaal gesteld aan de techniek op / aan het materieel. Dit zijn in onze 

branche: 

• Kick-back functie; 

• Herstart beveiliging; 

• Gebruik van schijf binnen de houdbaarheidsdatum; 

• Scherm voor spaanders / vonken. 

Deze onderdelen moeten altijd op de haakse slijper / slijptol zitten. Verder eisen wij: 

• Dat het middel altijd met 2 handen bediend wordt; 

• Dat het middel uit staat wanneer het wordt weggelegd; 

o Handen van het apparaat af = Schijf staat stil; 

o Schijf wisselen = stekker / accu er uit;  

• Dat het werkstuk vast / geborgd staat.  

Een 2e handvat dient gemonteerd te zijn en mag enkel verwijderd worden op de werkplek wanneer 

de aanwezigheid hiervan het werk onmogelijk maakt.  

Bij het slijpen dient men ook de juiste PBM te gebruiken: Gelaatsscherm, handschoenen (leer niet 

nylon) en lichaamsbedekkende kleding.  

 

Verder vinden wij het belangrijk dat altijd het juiste middel gebruikt wordt voor het werk. Gebruik 

bijvoorbeeld een wolfraamslijper of snijbrander in plaats van de haakse slijper / slijptol. Het 

materieel dient altijd in de juiste staat en gekeurd te zijn. De sterke voorkeur gaat uit naar een slijptol 

die snoerloos is en is voorzien van dodemansknop. Verplicht is dat niet. 

 

Niemand in onze branche mag slijpen zonder ervaring of zonder begeleiding. Voor mensen 

zelfstandig aan het werk gaan dienen zijn hiervoor getraind te zijn.  

 

2. Per deelnemer 

Voor de opdrachtgevers geldt dat zij dit in hun beleid op nemen voor uiterlijk 1-1-2023. Zij zullen de 

eisen op nemen in hun contract- en inkoop voorwaarden. Hierin wordt rekening gehouden met de 

ingangstermijn. 

 

Voor opdrachtnemers geldt dat zij enkel de juiste middelen verstrekken per 1-1-2023. Vanaf 1-7-

2023 dienen alle haakse slijpers / slijptollen vervangen te zijn. Ook rollen zij de toolbox uit voor 1-7-
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2023. Zij eisen hetzelfde in hun contract- en inkoop voorwaarden van ingehuurde partijen vanaf 1-1-

2023. 

 

Voor zzp’ers geldt dat zij tot 1-7-2023 de mogelijkheid krijgen om hun middelen te vervangen.  

 

Voor alle partijen geldt dat zij toe moeten zien op het gebruik van het juiste materieel. Wanneer dat 

niet aanwezig is mag het werk niet starten. Ook zien alle partijen toe op de beschreven 

gedragsregels. 

 

Een half jaar na implementatie (1-1-2024) wordt het werken met de haakse slijper met deze eisen 

geëvalueerd.  

 

Hartelijke groet, 

 

Samen Veilig Werken Aan Warmte 

 
 

Bijlage: 

1. Toolbox 


