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• Arbo wet

• Ieder gebruiker moet opgeleid zijn om te werken met gevaarlijke 

machines.

• Hoe?

1. Voorlichting / instructie

2. Cursus

3. Certificering 

4. Nationaal erkende standaard

• Kettingzaag:

– Hoogste risico spectrum werkzaamheden
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• Aantal incidenten met motorzagen in de praktijk.

– Urgentie Wat zijn de eisen voor gebruikers?

– Heldere uniforme standaard?

– Vraag VBNE aan opleiders om een uniforme standaard

– Aansluiten op de beroepspraktijk

– Behoefte opleiders naar werkbare systematiek

Aanleiding 3



• Verantwoordelijkheid werkgevers

• Verantwoordelijkheid opdrachtgevers

• Hoe toon je aan of iemand competent is voor zijn werkzaamheden??
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• NKC niveaus (Nederlands Kettingzaag Certificaat)

• Zes certificeringen (standaarden):

1. Korten van liggend hout

2. Afzetten van kleine bomen en struiken

3. Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm

4. Lichte velling

5. Zware velling

6 Stormhout (enkele boom) Nog uit te werken in 2021

Iedere certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets!!
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NKC systematiek
Theorie toets

• Theorie bevat 30 multiplechoice vragen waarvan er minimaal 21 goed 

moeten zijn.

– Vragen hebben betrekking op:

• - Veiligheid alle niveau’s het zelfde

• - Onderhoud alle niveau’s het zelfde

• - Werken met de kettingzaag bij ieder niveau complexer

• - Wet- en regelgeving alle niveau’s het zelfde



• Praktijk wordt op alle niveaus beoordeeld op:

– Veiligheid alle niveau’s het zelfde 

– Onderhoud alle niveau’s het zelfde

• Werken met de kettingzaag bij ieder niveau complexer

• Op alle onderdelen moet een voldoende gescoord zijn
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1. Veiligheid alle niveau’s

– wettelijk verplichte PBM’s op de voorgeschreven wijze gebruiken

– een kettingzaag beoordelen op veiligheid (voorzieningen) voor ingebruikname 

– de correcte brandstof en smeermiddelen gebruiken zonder te morsen

– veilig en verantwoord werken voor zichzelf, omstanders en zijn omgeving
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2. Onderhoud alle niveau’s

– slijtageverschijnselen beoordelen 

– het dagelijks onderhoud (bedrijfsklaar maken) uitvoeren 

– een zaagketting beoordelen of deze scherp is 

– een zaagketting vervangen 

– een zaagketting slijpen
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• 3. Werken met de kettingzaag
• Niveau 1

– de kettingzaag op een veilige wijze starten 

– de kettingzaag rechtshandig gebruiken

– de kettingzaag op een veilige en ergonomische manier gebruiken 

– de kettingrem voldoende en op de juiste wijze gebruiken

– kan noodzakelijk onderhoud tijdens het werk signaleren 

– kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout 

• Niveau 2
– Kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het korten van liggend hout en afzetten van kleine bomen en struiken 

• Niveau 3
– kan de velrichting bepalen 

– kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van eenvoudige bomen

– kan veilig gevelde bomen uitsnoeien 

• Niveau 4
– kan vasthangende bomen loswerken

– kan (vel)hulpmiddelen op de juiste wijze toepassen 

– kan problemen op een veilige wijze oplossen 

• Niveau 5
– kan een correcte zaagtechniek toepassen bij het vellen van bomen met een diameter die groter is dan de 

zaagbladlengte
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• Ieder niveau kan opzichzelfstaand worden behaald. 

– Iemand kan niveau 4 kan halen zonder eerst de onderliggende niveaus te behalen. 

– Alle kritische competenties worden in elk niveau getoetst

• Toetsing kan binnen een training of als separaat examen worden gedaan.

• Beheer van de certificering door Bureau Erkenningen. 

– Onafhankelijk beheer 

– Goede verifieerbare kwaliteitsborging garanderen. 

– Veel ervaring als de uitvoerende organisatie van de spuitlicentie en andere kwalificaties.

• De inhoudelijk sturing door een commissie van deskundigen uit de sector en de opleiders.

• Aansluiten op de internationale niveaus (ECC)

• De certificering kan door iedere (opleider) worden aangeboden mits zij voldoen aan: 

– De gestelde eisen voor examen instelling 

– Dat de beoordeling wordt gedaan door erkende assessoren. 
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• Online register NKC gecertificeerden.

• Geldigheidstermijn NKC certificaat:

– Maximaal 5 jaar

• Hercertificering:

– Praktijkbeoordeling gelijkwaardig aan het praktijk examen
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• Niveaus ontwikkeld door de VBNE (KZ)

• Aansluiten op de Europese standaard (ECC)

• Certificering ontwikkeld door een 11 tal opleiders

• Onafhankelijk beheer door bureau Erkenningen

• Vastgesteld en erkend door alle grote stake holders
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• Stake holders

– VBNE

• SBB

• Natuurmonumenten

• Landschappen

• Etc.

– VHG

– AVIH en SKBNL (erbo)

– Cumula

– Producenten Motorzagen

– OPLEIDERS

– Op termijn:

• Eis opdrachtgevers (contracten)

• Erkenning buitenland (duitsland, belgie, EAC, EFESC)
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• Artikel NKC certificering

– https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/vnbl-okt2020-colland2.f12903.pdf

• Bureau Erkenningen

– https://kettingzaagcertificaat.nl/

• FAQ’s veel gestelde vragen:

– https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/faqs-nkc-versie-4-met-bladwijzer.7ddca8.pdf
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• Dank voor uw aandacht.

Vragen?


