
Keuring van kranen op schepen 
Schepen die onder de Belgische vlag varen zijn er wettelijk toe verplicht om kranen en andere 
hefgereedschappen die ze aan boord hebben periodiek te laten keuren om de veiligheid en de 
conformiteit ervan te kunnen verzekeren.
Vinçotte beschikt als erkende instantie over de expertise en de middelen om deze keuring uit te voeren. 
Indien u dat wenst kunnen wij ook specifieke controles uitvoeren voor manriding op basis van de 
internationale wetgeving.

Your tailor-made solution

Meer over de keuring van kranen op schepen:

Vinçotte is door de overheid erkend om deze keuring uit te voeren. Een ervaren Vinçotte-expert zal uw kranen en 
hefgereedschappen aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen waarbij hij de veilige werking en de conformiteit van uw 
toestellen screent. 

Your result

Voordelen keuring van kranen op schepen

Op basis van een checklist stellen wij een gedetailleerd verslag op met informatie over de toestand van uw kranen en 
hefgereedschappen. Door regelmatig een dergelijke keuring te laten uitvoeren door Vinçotte kunt u de evolutie van de staat 
van uw materieel op de voet volgen. Onze keuringen verschaffen u zekerheid over het goed functioneren en de conformiteit 
ervan.
Bovendien maken wij u ook attent op problemen waar u in de toekomst mogelijk mee te maken zult krijgen en adviseren wij u 
over de maatregelen die u kunt nemen om deze te verhelpen of te omzeilen.

Please note

Normen en wetgeving

KB van 20 juli 1973 houdende het zeevaartinspectiereglement voor wat betreft de indienststelling, de jaarlijkse controles 
als bekwaam persoon en de grondige vierjaarlijkse controles als bevoegd persoon
LOLER en HSE executive 221
Reglement voor Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) of het Rijnvaartreglement
KB van 19 maart 2009 voor wat betreft de ingebruikneming, de jaarlijkse controle als deskundige en de uitgebreide 
tienjaarlijkse controle als erkend deskundige
EN 13852-1 offshore kranen voor algemene doeleinden, EN13852-2 drijvende offshore kranen, ISO 4310 hijskranen 
testcode en procedures
Machinerichtlijn

In which situation?

Toepassing keuring van kranen op schepen
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rederijen
baggerbedrijven
binnenschippers
fabrikanten van kranen op schepen
...
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