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Nieuwe Bijlage aan bestelbon: SAFETYFLAT 
 

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.  
 
Voor de praktische invulling van de eerste stap maakte de Dienst een aantal standaard Bijlagen 
aan Bestelbon (BaB). Deze kan u terugvinden op onze website. Deze BaB 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 BaB’s vertrouwd is.   
 
Recent werd de BaB voor een safetyflat toegevoegd (zie ook in bijlage) : 
 
Wij herinneren u er nog aan dat de safetyflat is bedoeld om werkzaamheden op hoogte uit te 
voeren of om personen met de kraan op een moeilijk bereikbare plaats aan boord te brengen (zie 

C-VIK-31 en C-VIK-32).  Tijdens het transport over land (vb. met straddle carrier, reachstacker, 
ECH of heftruck) mogen er zich geen personen in de safetyflat bevinden.  Het op hoogte brengen 
van personen in een safetyflat in combinatie met een reachstacker is ook niet toegelaten (zie 
Veiligheidsbericht 2013-04). 
 
Wanneer u een toestel wenst aan te schaffen waarvan de Bijlage aan Bestelbon niet op de 
website vermeld staat,  kan u de Dienst contacteren voor het opmaken van het gepaste 
document. 
 

--------------- 

http://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veilige-havenarbeid/aankoopprocedure/
http://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veiligheidsdoc/bijlage-aan-bestelbon
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/C-VIK-031.pdf
http://www.cepa.be/wp-content/uploads/C-VIK-032.pdf
http://www.cepa.be/pdf/pb/veiligheidsberichten/VGBER_201304.pdf

