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Veiligheidsberichten 

28-02-2023 | 2023/03 

 

Werkvoorbereidingslijst Stukgoed 
 

In de paritaire werkgroep communicatietools (zie ook VB 2022/11) werd de inhoudelijke en 

praktische invulling van de communicatietools Toolbox, Take5 en LMRA toegelicht. Ook de 

werkvoorbereidingslijst werd hierin besproken.  

 

Tijdens de werkvoorbereiding worden de aanwezige risico’s in kaart gebracht en worden 

maatregelen genomen om ze te beperken of uit te sluiten. Deze maatregelen kunnen samen met 

de restrisico’s gecommuniceerd worden in de Take5.  

De werkvoorbereidingslijst (zie ook VB 2010/11) voor stukgoed werd geüpdatet en goedgekeurd 

op de stuurgroep stukgoed en GCPB.  

 

De lijst bestaat nu uit 2 delen:  

1) Werkvoorbereiding bij planning van laad- en losactiviteiten: dit deel is gericht aan het 

terminal management en ceelbazen en omvat zowel een check van de documenten 

van toepassing als een aandachtspuntenlijst m.b.t. algemene risico’s. Hierbij staan o.a. 

de onderwerpen veilige toegangs- en evacuatiewegen, ruimten met een besloten 

karakter, werken op hoogte en verkeersorganisatie centraal.  

2) Werkvoorbereiding voor uitvoering: dit deel is gericht aan de foremannen en omvat 

enerzijds een controle op de aanwezigheid en conformiteit van de documenten die in 

deel 1 werden besproken; anderzijds een aandachtspuntenlijst m.b.t. de operationele 

activiteiten: hierbij wordt aandacht besteed aan het dragen van de vereiste PBM, 

werkomgeving, orde en netheid, toegangswegen en aanslagmateriaal.  

 

Teneinde de werkvoorbereiding op een onderbouwde manier uit te voeren, is een constructief 

overleg tussen terminal management, ceelbazen en foremannen essentieel. De uitwisseling van 

informatie dient daarom te gebeuren in beide richtingen: zowel topdown als omgekeerd.  

 

Dit wordt in de werkvoorbereidingslijst schematisch als volgt weergegeven:  

 

 
De lijst  is hier terug te vinden:  

https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veiligheidsdoc/checklists/stukgoed   

https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veiligheidsdoc/checklists/stukgoed
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Doel 

De doelstelling van deze lijst is om bedrijven die stukgoed behandelen een algemene leidraad te 

bieden bij de uitvoering van hun werkvoorbereiding. Hierbij werd rekening gehouden met de 

voornaamste risico’s; anderzijds werd de lijst beknopt gehouden, zodanig dat deze toepasbaar 

blijft.  

Afhankelijk van de aard van de uitgevoerde activiteiten en bedrijfsorganisatie kunnen de 

aandachtspunten verschillen van bedrijf tot bedrijf. Elke werkgever dient daarom te bepalen welke 

punten van toepassing zijn en welke niet. Punten die niet van toepassing zijn kunnen geschrapt 

worden, andere moeten worden toegevoegd.   

De inhoud van de lijst kan ook geïntegreerd worden in een bedrijfseigen format.  

 

Bedrijfsspecifieke voorbereidingslijsten worden aan de GIDPB bezorgd ter advies.  

 

 

Meer info 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de teamverantwoordelijke van stukgoed 

van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of via 

infoveiligheid@cepa.be. 

 

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