
  

SIGMA VEILIGHEIDSMANIFEST 
 
Inleiding 
 
Deze tekst werd opgesteld door SIGMA, 
Beroepsfederatie van invoerders van machines 
voor goederenbehandeling en burgerlijke 
bouwkunde.  
 
Vaak worden wij geconfronteerd met 
voorschriften die worden geschreven ten 
behoeve van aannemers die op terreinen van 
de opdrachtgevers werken uitvoeren. Wij 
wensen te benadrukken dat wij geen 
bouwaannemers zijn. Onze mensen komen 
met een welbepaalde opdracht, namelijk het 
onderhoud en de herstelling van vorkheftrucks 
en aanverwante machines. 
 
Anderzijds wensen wij te wijzen op het feit dat 
SIGMA leden de professionaliteit van hun 
bedrijf, hun organisatie en van hun 
medewerkers kunnen garanderen en dat de 
inspanningen die zij hiervoor leveren ten goede 
komen aan de kwaliteit van de service en de 
duurzaamheid van de door hen  geleverde 
producten.  Indien zij geen toegevingen doen 
op gebied van veiligheid en professionalisme is 
dit in de eerste plaats in het belang van hun 
klanten.   
 
Dit SIGMA veiligheidsmanifest werd opgesteld 
met als doel de veiligheid van zowel de 
werknemers van de opdrachtgever als deze 
van de uitvoerders te waarborgen.  
 
Het houdt dus rekening met de specifieke 
opdracht van de medewerkers van de SIGMA 
leden en waarborgt de naleving van alle 
Europese richtlijnen, alle Belgische 
reglementeringen en wetten met inbegrip van 
de machinerichtlijn en de richtlijn 
arbeidsmiddelen. Er wordt tevens gewezen op 
de toepassing van de CE - markering en de 
reglementeringen desbetreffende.  
Tevens wordt verwezen naar de Wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitoefening van hun werk. 
B.S. 18/09/96 artikels 7, 8 en 9. Deze 
opsomming is niet beperkend. 
 Daarenboven worden bijkomende regels 
afgesproken, waaraan alle werknemers zich 
dienen te houden.  
 
 

1.  Toegang tot de terreinen.  
 
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen zal de uitvoerder zich slechts 
op de terreinen van de opdrachtgever begeven 
na zich te hebben aangemeld.  
Eventuele speciale regelingen zullen op 
voorhand schriftelijk worden meegedeeld.  
 
De opdrachtgever zal er voor zorgen dat de 
plaats waar het onderhoud of de herstelling 
moet gebeuren vrij toegankelijk is voor de 
uitvoerder.  .  
Verder moet hij zijn dienstvoertuig in de 
onmiddellijke omgeving kunnen stallen.  
De werkplaats dient afgebakend, verlicht en  
droog te zijn en zo mogelijk, verwarmd. 
Rond de machine moet voldoende vrije ruimte 
zijn.  
Op de werkplaats dient ook netspanning 
beschikbaar te zijn via een 220 Volt Europese 
stekker.  
 
2. Veiligheidsafspraken 
 

2.1 Conformiteit met de wetgeving. 
 
Algemeen wordt gesteld dat opdrachtgever en 
uitvoerder zich dienen te houden aan alle 
gangbare wetten en reglementeringen.  
Gebruikte machines en materieel dienen te 
voldoen aan de huidige wetgeving, de 
machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen. 
 

2.2 Heftrucks 
 
Alle uitvoerders die door Sigma  leden worden 
tewerkgesteld beschikken over de nodige 
kennis en ervaring om de vorkheftrucks 
waaraan zij werken, te besturen en te 
bedienen. Het is hen nochtans verboden 
effectief werk als heftruckchauffeur te 
verrichten.  
Indien de uitvoerder, voor de uitvoering van het 
werk gebruik dienen te maken van een andere 
heftruck dan deze waaraan hij werkt, dient hij 
zich te laten bijstaan door een gekwalificeerde 
heftruckchauffeur van de opdrachtgever, of 
door een collega. (bij het monteren van masten 
bijvoorbeeld)  

 



  

Vorkheftrucks worden, na het beëindigen van 
de werkzaamheden,  steeds achtergelaten met 
motor en kontact uitgeschakeld, de vorken plat 
op de grond, de handrem opgetrokken en bij 
voorkeur met de sleutel uit het contact 
  
3. Toevertrouwde goederen 
  
Alle  goederen en toestellen die door de 
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld 
van de uitvoerder zullen worden behandeld als 
een goed huisvader. Niettemin blijft de zorg 
voor de goede werking en het onderhoud van 
deze toestellen de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. 
Deze dient eventueel ook de nodige richtlijnen 
en instructies te geven indien nodig.  
 
 
4. Aansprakelijkheid 

4.1 Leiding 
De uitvoerder handelt in de eerste plaats onder 
de verantwoordelijkheid en in opdracht van zijn 
werkgever, SIGMA - lid. Hij dient zich altijd in 
de eerste plaats te verantwoorden en de 
instructies van deze laatste te gehoorzamen. In 
geval van twijfel is het hem verboden hierover 
met de opdrachtgever te onderhandelen. De 
opdrachtgever dient zich te wenden tot de 
verantwoordelijke werkgever van de uitvoerder.  
 

4.2 Verzekering 
De Sigma leden bevestigen dat hun 
aangestelden verzekerd zijn  voor de risico’s 
die eigen zijn aan de hen opgelegde taken. 
 
5. Uitrusting 
 
Alle uitvoerders die werken voor de SIGMA 
leden hebben de beschikking over de volgende 
persoonlijke veiligheidsmiddelen voor het 
uitvoeren van hun taak.  

• Veiligheidsbril 
• Handschoenen  
• Werkkledij 
• Veiligheidsschoenen 
• Gehoorbescherming 

De uitvoerder dient deze 
beschermingsmiddelen te gebruiken telkens dit 
voor zijn eigen veiligheid, of deze van anderen 
nodig is, of telkens hem dit wordt opgelegd 
door de plaatselijke voorschriften of 
verantwoordelijken.  

Indien de werkzaamheden 
beschermingsmiddelen vereisen die specifiek 
zijn voor het bedrijf dienen deze door de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld te 
worden en dient de nodige instructie voor een 
correct gebruik gegeven te worden.  
 
EHBO-post of nijverheidshelpers van de 
opdrachtgever staan in gevel van noodzaak ter 
beschikking van de uitvoerder.  
 
6. Communicatie.  
 
De uitvoerder dient op elk ogenblik te 
beschikken over de informatie die hem toelaat 
contact op te nemen met de verantwoordelijke 
van de afdeling waar hij aan het werk is. Deze 
informatie dient hem te worden gegeven bij het 
betreden van de terreinen van de 
opdrachtgever.  
 
 
7. Milieu 
 
Alle maatregelen zullen worden genomen door 
de opdrachtgever en door de uitvoerder om de 
milieuregels die in het bedrijf van toepassing 
zijn, met als minimum de wettelijke bepalingen 
na te leven. Specifieke regels, eigen aan het 
bedrijf,  worden aan de uitvoerder bekend 
gemaakt bij het betreden van de terreinen.  
 
Alle oliën en vetten evenals de onderdelen die 
moeten worden vervangen worden geleverd 
door de uitvoerder, tenzij uitdrukkelijk anders 
werd overeengekomen.  
 
Behoudens andersluidende overeenkomst 
zullen alle gebruikte oliën en vetten evenals de 
vervangen onderdelen en banden worden door 
de uitvoerder meegenomen en onder 
verantwoordelijkheid van zijn werkgever, 
SIGMA lid verwerkt. De kosten hiervoor zullen 
aan de opdrachtgever worden doorgerekend.  
 
Activiteiten zullen zo worden uitgevoerd dat het 
milieu optimaal  beschermd wordt en zodanig 
dat energie en natuurlijke bronnen zoveel 
mogelijk behouden blijven.  
 
Verantwoordelijke uitgever: Sigma vzw. 
Woluwedal 46 , 1200 Brussel  
Tel.:02/778.62.00                                               
E-mail: sigma@federauto.be 
website: www.federauto.be/sigma 
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