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Keuringen
Volgens de welzijnswetgeving moet de werkgever veilige arbeidsmiddelen ter beschikking stellen
van zijn werknemers. Hiervoor beschrijft de wetgeving onder andere een specifieke
aankoopprocedure, die voor de havengemeenschap specifiek uitgewerkt is, zie vgvber 2018/03 op
de cepa website.
In deze procedure wordt melding gemaakt van keuringen die door een externe dienst voor
technische controle (EDTC) uitgevoerd moeten worden.
De GIDPB krijgt regelmatig vragen over de technische keuringen en indienststellingen van
arbeidsmiddelen, meer in het bijzonder over wie er moet keuren, wat gekeurd moet worden en de
periodiciteit van de keuring.
Ter verduidelijking werd een specifieke brochure met havengerelateerde arbeidsmiddelen
opgemaakt. Deze brochure is terug te vinden in bijlage en op onze website: http://www.cepa.be/wpcontent/uploads/overzichtslijst_veiligheidscontrole_van_arbeidsmiddelen.pdf .
Hierbij nog enkele bijkomende toelichtingen:
 Een indienststelling door de GIDPB, volgens de aankoopprocedure, staat los van een
indienststellingskeuring door een EDTC. Een EDTC kijkt enkel naar de technische werking,
volgens bepaalde wetgeving of normen (zie brochure), terwijl de GIDPB een advies aan de
werkgever geeft voor de indienststelling van arbeidsmiddelen. Hierbij worden ook de
omgevingsfactoren en de specifieke veiligheidseisen bekeken.
 De ARAB artikelen 280 en 281 beschrijven de verplichte indienststellings- en periodieke
keuringen voor hijstoestellen en behandelingstoestellen die als hijstoestel worden gebruikt.
 Aan het EDTC moet gespecifieerd worden volgens welke wetgeving gekeurd moet worden.
Zo is bijvoorbeeld enkel een keuring als havenvoertuig niet voldoende voor een reach
stacker, die moet ook gekeurd worden als hijstoestel.
 Een bevoegd persoon wordt bevoegd verklaard door zijn werkgever, en heeft specifieke
opleidingen en/of expertise voor het domein waarvoor hij bevoegd is.

Voor verdere vragen rond deze materie kan u contact opnemen met de GIDPB.
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