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Alle havenarbeid voortaan gekwalificeerd 
als veiligheidsfunctie
De meeste functies binnen de haven zijn gekwa-
lificeerd als veiligheidsfunctie, met uitzondering 
van havenarbeid algemeen werk, kuiperij, 
markage en logistieke arbeid. Daarvoor gold 
tot voor kort nog de waakzaamheidsfunctie. 
Dit leverde weleens problemen op bij het 
uitvoeren van activiteiten zoals het sporadisch 
besturen van een voertuig waarvoor een veilig-

heidsfunctie wettelijk vereist is. Door alle 
havenarbeid voortaan te kwalificeren als veilig-
heidsfunctie, worden situaties zoals deze vanaf 
nu vermeden.

In de praktijk verandert er weinig. Alle actuele 
regels met betrekking tot de beroepscategorieën 
blijven gelden en ook het periodiek medisch 

onderzoek verloopt op dezelfde wijze. Enkel 
de gezichts- en gehoortesten worden lichtjes 
uitgebreid volgens de rijgeschiktheidscriteria 
die ook in de wegcode van toepassing zijn. 
En mocht het zicht of het gehoor toch niet 
voldoen, dan kan dit verholpen worden met een 
aangepaste bril of gehoorapparaat.

De winter komt eraan. Dat zorgt voor weers-
omstandigheden die niet altijd te voorspellen 
zijn waardoor ook de werkomstandigheden 
van dag tot dag kunnen verschillen. Zo moet 
iedereen bij extreme koude in de mogelijkheid 
gesteld worden om zich degelijk op te warmen. 
Verwarmde lokalen en warme dranken zijn 
daartoe onontbeerlijk. 

Ook de infrastructuur vraagt extra aandacht. Er 
moeten voldoende middelen beschikbaar zijn 
om de terminal ijs- en sneeuwvrij te maken. 

Een goede voorbereiding kan heel wat onnodige 
stress en tijdverlies voorkomen.

Toch kan het, ondanks alle inspanningen, gebeu-
ren dat er op sommige plaatsen niet gestrooid is, 
bijvoorbeeld tussen partijen staal, kisten, project 
cargo of tussen voertuigen op roro-terminals. 

Wees dus extra aandachtig bij sneeuw- en ijsvor-
ming, zeker als je je tussen de goederen begeeft. 

Let ook op mogelijke ijsvorming tussen de goe-
deren zelf. Bij de behandeling van platen bestaat 
bijvoorbeeld het risico dat ze zijn vastgevroren 
en plotseling van elkaar schieten.

De jaarlijkse stocktelling vindt plaats op maandag 
9 januari 2016. De kledijbedeling en de Cepashop op 
kaai 142 zijn die dag gesloten. De bedeling en verkoop  
van PBM’s via de twee overige servicepunten bij de 
hulpposten van Siwha (kaai 142 en kaai 606) blijft 
gewoon doorgaan.
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Opgelet bij sneeuw en ijs of je hebt prijs

Kledijbedeling en Cepashop 
wegens stocktelling gesloten

Safety Flash - Over en voor veilig werken in de haven

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



Meld criminaliteit en verdachte handelingen 
via het speciale formulier 
Onze haven staat bekend om haar harde, gedreven werknemers en haar gunstige ligging. Dat maakt haar ook erg aantrekkelijk voor criminele organisaties. 
Daarom heeft Cepa, samen met de werkgevers van de Antwerpse haven, beslist om de inspanningen rond criminaliteit en verdachte handelingen in de 
haven te verscherpen. Het bestrijden van drugshandel en drugsgebruik zijn daarbij een absolute topprioriteit, want dit vormt een directe bedreiging voor de 
veiligheid van onze havenarbeiders en het positieve imago van onze haven.  Maar … een effectief drugsbeleid is enkel mogelijk wanneer alle betrokkenen 
hun verantwoordelijkheid nemen. Het in kaart brengen van misbruik en dealernetwerken is in dit geval van cruciaal belang. Op de website van Cepa kan je 
op een eenvoudige, anonieme manier melding maken van criminele en verdachte handelingen. Ze worden meteen overgemaakt aan de gespecialiseerde 
politiediensten die ze op een discrete manier behandelen. 
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Je vindt het formulier via de volgende hyperlink: 
http://www.cepa.be/havenarbeiders/veiligheid/veiligheidsinformatie/
meldpunt-criminaliteit-en-verdachte-handelingen/

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de Scheepvaartpolitie:

Scheepvaartpolitie Antwerpen
Oosterweelsteenweg 62 - 2030 Antwerpen
T: 03/546.37.40
E: spn.antwerpen@skynet.be

Wanneer kan je van dit meldingsformulier gebruikmaken?
• Je wordt benaderd of je verneemt dat iemand benaderd werd om iets te 

ondernemen of om informatie door te geven.
• Je merkt abnormale zaken op, zoals: een opengebroken container, be-

schadigingen aan omheiningen, vreemde wagens, etc.
• …

Ga hoe dan ook nooit op bepaalde voorstellen in!
Doe je dit wel, dan weet de criminele organisatie dat je zaken kan orga-
niseren en word je niet meer met rust gelaten. Indien nodig gebruiken ze 
geweld of bedreigen ze jou of je familie.
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