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Locatie-eisen STL Veiligheidscertificaat Heftruck (VCH) 

 

1. Omgeving 

• De examenruimte heeft een vloeroppervlakte van tenminste 300 m2.  

• Tijdens het examen mogen de examinator en examenkandidaat niet worden gehinderd door 
de dagelijkse operatie of andere verstorende invloeden.  

• Zowel de hef- en/of reachtruck als de stellingen dienen te zijn gekeurd.  

• De examenruimte beschikt over voldoende (kunst)licht om veilig te kunnen examineren.  

• De examenruimte voldoet aan alle geldende Arbo-eisen.  

• Er is tijdens het examen een bedrijfshulpverlener aanwezig of bereikbaar.  
 

2. Gangpaden 

• De examenruimte heeft tenminste twee gangpaden van minimaal 5,5 meter lengte 
(overeenkomstig 2 secties van palletstelling).  

• De maximale breedte van de gangpaden wordt bepaald door de som van de lengte van de 
heftruck tot aan de hiel van de vork + de lengte van de pallet + een vrije ruimte van 0,60 
meter. Er wordt gemeten met de pallet in de hiel van de vork.  

 

3. Palletstellingen of een simulatie hiervan 

• De palletstelling heeft minimaal twee secties met een breedte per sectie van minimaal 2,60 
meter.  

• De stelling heeft minimaal drie afzetniveaus (incl. vloerniveau).  

• Zowel de stelling als de locaties zijn voorzien van een locatienummering/codering.  
 

4. Locaties 

• 8 palletlocaties in de palletstelling.  

• 1 locatie met minimaal afzetniveau van 3,60 meter hoog.  

• 1 locatie voor het manoeuvreren met een lange last van minimaal 3 meter en smallere 
doorgang.  

• 2 vloerlocaties.  

• 1 parkeerplaats voor de hef-/reachtruck.  
 

5. Inrichting bij praktijkexamens 

• Er is een slalombaan aanwezig (minimaal 4 pylonen).  

• Er is een voorziening om een lading van de zijkant en achterkant tegen het kopschot te 
plaatsen en te verwijderen (simulatie toegestaan).  

• Er is een locatie voor het plaatsen van een langwerpige lading achter de rong (simulatie 
toegestaan).  

• In een stelling staan 4 op elkaar gestapelde lege pallets.  

• Er is een inrijbaan (smalle gang) van minimaal 5 meter lengte en 2 x 25 cm breder dan de 
breedte van de pallet/boxpallet waarmee gereden wordt.  

• Er is een onderdoorrijgang of gelijkwaardige simulatie aanwezig. Bij het rijden met de hoge 
lading dient men extra goed op de hoogte te letten bij het onderdoor rijden.  

 

6. Materiaal 

• De in de examenopdracht genoemde pallets dienen allen voorzien te zijn van een lading.  

• De in de examenopdracht genoemde brede lading is tenminste 2 meter breed.  

• 4 pallets met lading die in de stellingen staan.  

• 2 pallets met vaten die op elkaar geplaatst kunnen worden.  

• 2 boxpallets gevuld met gewicht.  

• 1 pallet met hoge lading waar de kandidaat niet overheen kan kijken (achteruit rijden).  
 

 



 

 Pontifex Certificatie 
Locatie-eisen VCH 

Revisie 2 – 17-08-2021 

 

 
Locatie-eisen VCH   Pagina 2 van 2 

7. Randvoorwaarden 

• Bij gebruik van elektrotrucks is er minimaal 1 gelijkrichter plus zuurweger met de 
bijbehorende beschermingsmiddelen aanwezig (bijv. zuurbestendige handschoenen, 
oogspoelvloeistof, zuurbestendige voorschoot, zuurbestendige veiligheidsbril).  

• Bij gebruik van LPG-trucks dient er voldoende ventilatie te zijn.  

• Dieseltrucks worden niet in een afgesloten ruimte gebruikt (alleen buiten).  
 


