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BIJLAGE AAN BESTELBON

Bij aankoop van arbeidsmiddelen (machines e.d.) moet de werkgever beletten dat nieuwe
risico’s in het bedrijf binnengebracht worden. De welzijnswetgeving beschrijft hiertoe een
specifieke procedure waardoor de preventiedienst moet betrokken worden bij aanschaf van
een arbeidsmiddel. Om dit praktisch te realiseren werd voor de havenbedrijven een
haalbare aankoopprocedure uitgewerkt. De gehele procedure is terug te vinden op onze
website http://www.cepa.be  preventie en bescherming  aankoopprocedure.
De aankoopprocedure is kort samen te vatten in drie belangrijke stappen:
1. BESTELLING: bijlage aan bestelbon
een beschrijving van ALLE veiligheidspunten waaraan het arbeidsmiddel
moet voldoen om gebruikt te mogen worden in de haven van Antwerpen
2. LEVERING: attest van de leverancier
een verklaring van overeenkomst met de gestelde eisen uit de bijlage aan
bestelbon, opgesteld door de leverancier
3. INDIENSTSTELLING : verslag van naleving door indienststelling
indienstname van het arbeidsmiddel door de Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming
De aankoopprocedure is van toepassing voor elk aangekocht arbeidsmiddel (nieuw, 2de
hands,…). Ze is identiek voor machines, gemechaniseerde werktuigen, installaties (KB
04/05/1999), persoonlijke beschermingsmiddelen (KB 13/06/2005) en collectieve
beschermingsmiddelen (ARAB art.54quater).
Voor de praktische invulling van de eerste stap maakte de Dienst een aantal standaard
Bijlagen aan Bestelbon. Deze bestaan nu al voor een 40-tal verschillende soorten
arbeidsmiddelen. Recent werden nog de volgende nieuwe bijlagen toegevoegd (zie ook in
bijlage) :
 Empty Container Handler
 Straddle Carrier
Deze bijlagen bevatten alle veiligheidsvoorwaarden die bij een aankoop noodzakelijk zijn.
Het is dan ook belangrijk dat iedereen, die binnen uw bedrijf bij de aankoop betrokken is
(technische dienst, aankoop en logistiek, …), met deze bijlagen vertrouwd is.
Wanneer u een toestel wenst aan te schaffen dat nog niet op de website vermeld staat,
wordt bij de Dienst het gepaste document opgemaakt.
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