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Aanslagmateriaal specifiek voor 1 stuk 
 

Af en toe komt er in onze Haven een heavy-lift toe, die behandeld moet worden met specifiek 

aanslagmateriaal dat bij dit stuk hoort. Dit aanslagmateriaal moet aan de Belgische wetgeving 

voldoen, aangezien het op de kaai gestreken wordt. 

 

Elk stuk aanslagmateriaal valt onder de machinerichtlijn, dus de fabrikant moet een EG-verklaring 

van overeenkomst bezorgen, en een CE-markering op het aanslagmateriaal aanbrengen. 

 

Verder moet het aanslagmateriaal gekeurd zijn door een EDTC, in België conform het ARAB: 

• Artikel 280 voor een indienststellingskeuring 

• Artikel 281 voor een periodieke, driemaandelijkse keuring 

Deze keuringen moeten voor gebruik door onze havenarbeiders uitgevoerd zijn, dus ofwel moet de 

fabrikant van de heavy-lift de verslagen bezorgen, ofwel moet de behandelende firma de keuringen 

laten uitvoeren. 

 

Een keuringsverslag van een buitenlandse keuringsinstantie is ook geldig als: 

• Het land van herkomst is een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) 

• Het betreft een toestel waarvan elke verblijfsduur de drie maanden niet overschrijdt 

• Het verslag is opgemaakt door een geaccrediteerde, erkende of gelijkwaardige 

keuringsinstelling 

• Het verslag is opgesteld in één van de drie landstalen of gaat vergezeld van een 

vertaling in één van deze talen 

Een Belgisch EDTC moet in dit geval steeds de administratieve conformiteit (geldigheid van het 

buitenlands keuringsverslag) controleren. 

 

Bijkomend moet voor gebruik ook door de GIDPB een indienststellingsverslag opgesteld worden. 

Voor aankomst van de heavy-lift moet de GIDPB op de hoogte gebracht worden, en de nodige 

documentatie, zoals hierboven beschreven, moet overgemaakt worden. 

 

 

Indien u vragen heeft over keuringen door EDTC’s, kan u onze brochure Overzichtslijst 

veiligheidscontrole van arbeidsmiddelen raadplegen of contact opnemen met de GIDPB via 

infoveiligheid@cepa.be of 03 540 85 60 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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