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Veiligheidsberichten 

07-02-2017 | 2017/02 

Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid – GJAP 2017 
 

Het Gemeenschappelijk JaarActiePlan is de jaarlijkse omzetting van het Gemeenschappelijk 

Globaal PreventiePlan 2020. Op basis van de verschillende bedrijfsprioriteiten werden 

onderstaande gemeenschappelijke jaarprioriteiten voor 2017 opgesteld en inmiddels paritair 

goedgekeurd. 

 

De in 2016 geïnitieerde thema’s worden in 2017 onverminderd voortgezet.  

In navolging van de zeer ernstige en dodelijke arbeidsongevallen met mobiele arbeidsmiddelen 

wordt extra aandacht gegeven aan verkeersplanning op werkpostniveau.  

Daarnaast worden initiatieven opgestart om het hoog aantal slip & trip ongevallen aan boord en 

vinger- en handletsels te verminderen. 

 

Om tot een veilige en productieve haven te komen, is het noodzakelijk om de geformuleerde 

prioriteiten op bedrijfs- en gemeenschapsniveau consequent om te zetten en op te volgen. 

Cepa en de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming staan u hierin 

graag bij. 

 

Het GJAP 2017 omvat volgende punten: 

 

Thema 1: voorzien van veilige en gezonde werkomstandigheden 

 Veiligheids- en werkkledij: 

o diepgaande analyse van het assortiment 

o focus op bescherming van handen en vingers 

 Beheersing van mogelijks gevaarlijke atmosfeer in ruimten met besloten karakter: 

o implementatie en communicatie procedure bulklading 

o uitwerken proactieve risicobepaling bij niet-bulkschepen 

 

Thema 2: veiligheid is de taak van iedereen 

 Uitwerken van een gezamenlijke opleiding voor het haven- en bedrijfskader 

 Melding en opvolging  van incidenten 

 Eerste stappen worden gezet naar een opfrissingscursus van bepaalde 

beroepscategorieën 

 Cultiveren van veiligheid door: 

o meten van de aanwezige veiligheidscultuur 

o introductie van totaal veiligheidsmanagement 

 

Thema 3: maximale scheiding tussen mens en machine 

 Uitwerken verkeersplannen:  

o ondersteuning op terminalniveau 

o werkgroep: innovatie en organisatie op werkpostniveau 
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Thema 4: veiligere arbeidsmiddelen 

 Arbeidsmiddel in de kijker:  

o heftruck 

o balancer 

 

Thema 5: supply chain partners 

 Streven naar een duurzame en veilige keten: toelichting acceptatiebeleid  

 Vesselsafety: introductie vesselsafety-checks en opvolging 

 

Thema 6: verwevenheid verhogen 

 Verbeteren van de toegang tot veiligheidsinstructiekaarten 

 Opzetten van diverse veiligheidscampagnes 

o mobile devices 

o roken in voertuigen 

o niet onder last komen 

o toegang tot het ruim 

o scheiding mens en verkeer 

 

Thema 7: betrekken van alle stakeholders 

 Organiseren van een evenement rond veiligheid en gezondheid 

 

 

In de loop van dit jaar zullen in dit kader diverse inspanningen en bijhorende communicatie 

geleverd worden. In de titel zal telkens naar het overeenstemmende thema verwezen worden.  

 

Voor meer informatie  mag u steeds contact opnemen met het secretariaat van de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op het nummer 03-540 85 60. 

 

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

 

 

 


