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Voor een drugsvrije haven. Meld verdachte situaties!
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Deze campagne is een initiatief van Cepa en Alfaport Voka.

Op www.onzehavendrugsvrij.be vind je het meldingsformulier terug, samen 
met voorbeelden van verdachte situaties op de kaai, op kantoor en buiten het werk.

De Antwerpse haven is een belangrijke motor 
van onze welvaart. Goederen vanuit de hele 
wereld vinden via onze haven hun weg naar 
Vlaanderen en de rest van Europa.  Maar liefst 
150.000 medewerkers danken hun job aan de 
Antwerpse haven. Daar mogen we terecht trots 
op zijn! 

Jammer genoeg misbruiken ook criminele orga-
nisaties onze haven voor hun drugstrafieken. 
Dat kunnen we uiteraard niet toelaten! Criminele 
activiteiten, dreiging en geweld moeten te allen 
prijze uit onze haven gebannen worden.
Wíj, de medewerkers van de haven, bepalen 
wat er onze haven binnenkomt en wat er vanuit 
vertrekt. En drugs horen daar niét bij. De hele 
Antwerpse havengemeenschap zet zich daarom 
in om samen drugscriminaliteit tegen te gaan. 

Jij kan ons helpen in de strijd tegen 
drugscriminaliteit, door verdachte situaties 
anoniem te melden via het speciaal meld-
punt. Jouw melding kan de politie helpen om 
nog daadkrachtiger en doelgerichter te werk te 
gaan. 
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4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S, CBM’S EN AANDACHTSPUNTEN 
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1. RISICO’S 

 Knelling van persoon in draaiende machine of tussen draaiende onderdelen 

 Meegesleurd worden in een installatie (bijvoorbeeld transportband) 

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

LOTO = Lock Out Tag Out: voorkomen dat een installatie, machine, groot voertuig, … onverwacht, 

onbedoeld of automatisch opgestart wordt. 

 

‘Officiële’ werkwijze: 

1. Werk voorbereiden 

2. Energiebronnen afsluiten 

3. Afsluitelement vergrendelen (lock out) en aanduiden (tag out) 

4. Controle op aanwezigheid energie (try out) 

5. Aarding (elektrische installatie) / ontluchten (pneumatische installatie) 

6. Werkzone afbakenen 

7. Werkvergunning 
 

WAT wordt beschreven in de bedrijfsprocedure? 

1. Wat is LOTO? 

2. Bij werken aan welke installaties moet dit uitgevoerd worden? 

3. Welke personen zijn betrokken? 

4. Welk materiaal is beschikbaar en waar is dit beschikbaar? 

5. Welke stappen moeten uitgevoerd worden? 

 
 
Volgende stappen kunnen deel uitmaken van een goed uitgevoerde LOTO-werkwijze, 

afhankelijk van de bedrijfsprocedure:  

 De ploegbaas/teamleider bereidt het werk voor; 

 Er zijn verschillende hangsloten en hulpmiddelen (zie foto’s) ter beschikking; 

 Iedere technieker heeft zijn persoonlijk hangslot; 

 Bij werken aan een installatie, machine, groot voertuig, … schakelt de ploegbaas/teamleider uit en 

controleert of er restenergie aanwezig is; 

 De ploegbaas/teamleider hangt als eerste zijn hangslot aan de uitgeschakelde hoofdschakelaar en 

brengt een tag aan met zijn gegevens. Hij test of de installatie, machine, voertuig, … effectief niet 

start; 
 Als er in een gevaarlijke omgeving gewerkt wordt (waar bvb. veel voertuigen rondrijden), wordt de 

werkplaats afgebakend; 

 Elke technieker hangt zijn persoonlijk hangslot bij aan de hoofdschakelaar; 

 Als een technieker klaar is, haalt hij zijn hangslot van de schakelaar; 

 Als alle werken uitgevoerd zijn en alle hangsloten zijn verwijderd, kan de ploegbaas/teamleider zijn 

slot verwijderen en de installatie vrijgeven; 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. FOTO’S/ TEKENINGEN 
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Situatie 1: 
Tijdens het laden van een vrachtwagen met een 
poedervormig product, wordt het poeder in een 
trechter gestort. In de trechter draait een schroef 
die het samengeklit poeder breekt.

Wat ging er fout? 
Op een bepaald moment blokkeerde de 
schroef omdat de brokken te groot waren. Het 
slachtoffer klom in de trechter om de grootste 
brokken te verwijderen. Op dat ogenblik werd de 
installatie door een collega opgestart waardoor 
het slachtoffer met zijn voet in de draaiende 
schroef terechtkwam. 

Situatie 2:
Na het onderhoud van een transportband 
moest de omkeerrol opnieuw opgespannen en 
afgesteld worden tegen scheefloop. Dit moet 
uitgevoerd worden terwijl de rol draait. 

Wat ging er fout? 
Op een bepaald moment werd er aan de binnen-
kant een poedervormig product opgemerkt, 
waardoor de rol scheef liep. Het slachtoffer 
wilde het poeder met de hand wegvegen en 
kwam daarbij met de arm tussen de tran-
sportband en de omkeerrol terecht.

Situatie 3:
Bij een menginstallatie in werking blokkeerde 
de transportketting door een te grote aanvoer 
van koffiebonen. Om dergelijke blokkering op te 
heffen, worden de afdekplaten weggenomen en 
worden de bonen manueel verwijderd. 

Wat ging er fout? 
Bij het wederopstarten bleek dit niet te lukken, 
waarna het slachtoffer besliste om met zijn voet 
tegen de transportketting te duwen. Hierdoor 
startte de ketting opnieuw, maar het slachtoffer 
verloor zijn evenwicht en kwam met zijn voet 
tussen de ketting en onder een afdekplaat terecht.

Veilig installaties onderhouden en betreden

Leren uit ongevallen

Gedurende de laatste weken deden zich in onze haven drie ernstige arbeidsongevallen voor, tijdens of na interventies aan een installatie. De slachtoffers 
kwamen met een arm of een been in de draaiende installatie terecht en liepen daardoor zeer ernstige letsels op.

Hoe kan je zulke ongevallen vermijden?
Gelijkaardige ongevallen of bijna-ongevallen komen nog steeds te vaak voor. Je kan ze voorkomen door het 
toepassen van de LOTO-procedure (TD-VIK-019 http://www.cepa.be/wp-content/uploads/TD-VIK-019.pdf ). 
De installatie wordt dan beveiligd tegen herstarten door het vergrendelen van de hoofdschakelaar. Dit gebeurt 
door middel van een hangslot waarvan de persoon die zich in de installatie begeeft de sleutel op zak heeft.

Tijdens onderhoudswerken moeten vaklui vaak testen uitvoeren met een draaiende installatie, waardoor 
de LOTO-procedure niet kan worden toegepast. Om de opdracht veilig tot een goed einde te brengen, moet 
de vakman eerst een LMRA (laatste minuut risicoanalyse) uitvoeren, om de bestaande risico’s te detecteren 
en indien nodig maatregelen te nemen.

Onderhoud en reparaties van installaties mogen enkel uitgevoerd worden door daartoe opgeleide personen.

Een gouden raad: 

betreed nooit een draaiende 
installatie en houd uw 

handen en voeten uit de buurt 
van bewegende onderdelen. 
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