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Voor meer inlichtingen of vragen rond veiligheid kijk op www.cepa.be of mail naar infoveiligheid@cepa.be

Maandelijkse uitgave van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie & Bescherming, verdeeld aan het bedrijfsmanagement, 
het havenkader en alle havenarbeiders van de havenbedrijven aan de Haven van Antwerpen

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen  
Wie is verantwoordelijk voor veilig werken op de 
kaai? Het is een vraag die ons vaak wordt gesteld. 
Want soms bereiken ons berichten over personen 
die gerechtelijk vervolgd en veroordeeld werden 
voor hun verantwoordelijkheid bij een (zeer) ernstig 
arbeidsongeval. Op de juridische aspecten van veilig- 
heid en verantwoordelijkheid kunnen we hier niet dieper 
ingaan, maar de Wet Welzijn van 1996 is duidelijk: 
de werkgever is verantwoordelijk voor de veilig-
heid van zijn werknemers. Hij moet een beleid 
uitwerken waarin de maatregelen zijn vervat om het 
welzijn van zijn werknemers te verzekeren.

De werkgever moet ook de bevoegdheid bepalen van 
de personen die belast zijn met het uitwerken en het 
toepassen van dit beleid. Al die personen - de zogeheten 
hiërachische lijn, van directeur, terminal manager tot 
ceelbaas en foreman - dragen hun specifieke verant-
woordelijkheid, afhankelijk van hun niveau en hun 
functie in de bedrijfsorganisatie.

Maar ook de verantwoordelijkheid van de werknemers 
wordt duidelijk in de Wet Welzijn omschreven. 
Iedere werknemer moet in zijn handelingen naar best 
vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en die 
van zijn collega’s. 

 
Hij moet dit doen overeenkomstig zijn oplei- 
ding en de instructies die door de werkgever 
worden gegeven, via onder andere de Veilig-
heidsinstructiekaarten of VIK’s.

 

Zo moet een werknemer volgens de gegeven instructies:
•	 op	de	juiste	wijze	machines	en	arbeidsmiddelen 

 gebruiken
•	 op	de	juiste	wijze	persoonlijke	beschermingsmiddelen	

gebruiken
•	 specifieke	 veiligheidsvoorzieningen	 niet	 willekeurig	

uitschakelen en op de juiste wijze gebruiken.

De instructies voor het veilig werken met een ketting-
zaag zijn samengevat op instructiekaart KS-VIK-002– 
kettingzaag. Je vindt ze op de website van Cepa, via de 
link http://www.cepa.be/wp-content/uploads/KS-
VIK-002.pdf

Maar wie werkt met een kettingzaag moet ook een 
gepaste opleiding volgen. Die opleiding is niet voor- 
zien in de basisopleidingen die op het OCHA ge-
geven worden (uitgezonderd voor de kuipers). 
Ze kunnen echter wel aangevraagd worden. Het 
bedrijf waar u werkt kan zich daarvoor richten tot 
het opleidingscentrum via het telefoonnummer 
03-543 96 10 of via info@ocha.be 

Safety flash                       over en voor veilig werken in de haven

Werken met een kettingzaag?
Nooit zonder opleiding!
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Bout-moerverbindingen losmaken: 
kijk uit voor je vingers! 

Uw oren … Help ze niet naar de tuut! 

Het losmaken van bout-moer-
verbindingen op machines is een 
klus die vaak veel kracht vergt. 
Ofwel omdat de moeren stevig 
zijn vastgedraaid, ofwel omdat er 
zich vuil of corrosie heeft gevormd. 
Om dergelijke vastzittende verbin-
dingen los te draaien, maken we 
gebruik van pneumatische slag-
moeraanzetters (de zogenaamde 
“boulonneurs”). 

Vaak komt de moer niet los en draait 
ze mee met de bout. De moer moet 
dan vastgehouden worden tijdens 
het losdraaien van de bout. Hiertoe 
wordt een steek of ringsleutel over 
de moer geschoven. Op dat moment 

vinden de meeste ongevallen plaats. 
Men houdt de sleutel vast en bedient 
de slagmoeraanzetter. De kracht van 
de aanzetter is groter dan wat een 
hand kan tegenhouden. De sleutel 
draait mee, waardoor de vingers 
gekneld kunnen raken tussen de 
sleutel en een machineonderdeel. 
Met vaak lelijke breuken tot gevolg.

Tips om de vingers te sparen:
•	 Houd	 de	 sleutel	 zoveel	 mogelijk	

bij het uiteinde vast zodat je een 
groter tegenmoment kan geven.

•	 Houd	 de	 sleutel	 zoveel	 mogelijk	
vast op een positie die voorkomt 
dat de vingers gekneld kunnen 
raken als de sleutel meedraait.

•	 Klem	de	sleutel	tegen	een	machi-
neonderdeel zodat hij niet meer 
kan meedraaien. Verzeker je ervan 
dat het machineonderdeel sterk 
genoeg is.

•	 Indien	 dit	 allemaal	 niet	 kan,	
gebruik dan een zo lang mogelijke 
sleutel om een zo groot mogelijk 
tegenmoment te kunnen geven.

Gehoorschade: een risico voor 
iedereen
Luid, luider, luidst,…. Zo gaat 
het er vaak aan toe op festivals en 
concerten. Maar ook op andere 
momenten houden we van ‘luid’. 
Hoe vaak gebeurt het niet dat je 
op café naar elkaar moet roepen 
om je verstaanbaar te maken? Dat 
je gewoon kan meeluisteren als 
je vriend of vriendin een hoofd-
telefoon draagt? Dat je oren nog een 
dag of langer blijven tuiten na een 
stevig nachtje fuiven?
En dan denken we niet alleen aan 
jongeren. Ook mensen van boven 

de 25 zijn niet veilig voor gehoor-
problemen. Bij het klussen in huis, 
op de werkvloer of bij werkjes in de 
tuin … Overal loop je het risico op 
blootstelling aan overdadig lawaai, 
één van de meest voorkomende oor-
zaken van gehoorschade.

We gaan er gemakshalve van uit dat 
gehoorschade iets is waar we ons 
geen zorgen over moeten maken. 
De cijfers bewijzen het tegendeel, 
helaas!

Waarom de campagne en de 
website?
We moeten ons dringend bewust 

worden van wat er fout kan gaan 
met onze oren en ons op een 
gepaste manier beschermen. Op 
deze website krijg je hiervoor een 
aantal nuttige tips. Voorts vind je 
er ook informatie over de oorzaken 
en gevolgen van gehoorschade. En 
omdat genezen niet mogelijk is, 
blijft voorkomen de boodschap!

Ook bij havenarbeid wordt 
men vaak aan lawaaioverlast 
blootgesteld. 
Daarom voorzien we voor haven-
arbeiders extra maatregelen. Er is 
momenteel al een breed gamma 
gehoorbeschermingsmiddelen be- 
schikbaar zoals je kan zien op de 
website van Cepa onder de rubriek 
”uitrusting, allerlei”: 
www.cepa .be/havenarbeider s/
uitrusting/kledij/allerlei-3738  
In de nabije toekomst zal het ook 
mogelijk zijn om zeer comfortabele 
gehoorbescherming te gebruiken, 
de zogenaamde maatgemaakte oto-
plastieken. Maar hierover volgende 
maand meer.

www.helpzenietnaardetuut.be

http://www.cepa.be/havenarbeiders/uitrusting/kledij/allerlei-3738

