
T-shirts met lange én korte
mouwen via takenteller
Met de extra punten die je opspaart met de takenteller kan je nu 
zowel T-shirts met korte mouwen als met lange mouwen aankopen. 
Per effectief gewerkte shift krijg je één taakpunt. 75 taakpunten 
geven recht op een nieuw T-shirt. 
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Bundel nooit flats onder de kraan en zorg voor
goede communicatie

Leren uit ongevallen

Situatie
Een aantal samengevouwen flats lagen verspreid 
bovenop een bay van een containerschip. Een 
eerste flat werd gelost en een straddle carrier-
chauffeur wou deze oppakken om op een andere 
plaats op de terminal te bundelen. De spreader van 
de straddle reikte echter niet laag genoeg om de 
flat te kunnen opnemen. Er werd toen in de ploeg 
beslist om de flats onder de kraan te bundelen. De 
kraan wou een tweede flat liften. De spreader 
van de kraan kon echter niet vergrendelen op 
de flat omdat de tasterpennen van de spreader 
niet ingeduwd werden. Om dit op te lossen werd 
ervoor gekozen een lege container te liften, om 
de twistlocks onderaan de container te gebrui-
ken om de flat op te pakken.

Wat ging er fout?
Toen aan wal de tweede flat met de container 
op de eerste flat werd gestreken, kwamen de 
twistlocks aan de rechtse korte kant van de 
tweede flat niet tot in de pockets van de eerste. 
Terwijl de linkerkant wel al vergrendeld was, 
hief de kraanman de last op om opnieuw te 
proberen. De kraan blokkeerde omwille van een 
hijsfout. Tegelijk zagen de havenarbeiders een 
fout bij de twistlocks. Beide partijen meldden 

dit op hetzelfde moment over de radio en 
gingen ervanuit dat de andere de boodschap 
had ontvangen. De kraanman resette zijn kraan 
en vierde de last. Ondertussen waren de haven-
arbeiders echter al bezig met het herpositioneren 
van de twistlocks. Een van de havenarbeiders 
geraakte hierbij met de hand gekneld tussen de 
flats en raakte zeer zwaargewond.

Hoe kan je dit vermijden?
• Goede radiocommunicatie is erg belangrijk 

bij containerbehandelingen, omdat je elkaar 
door de afstand niet of moeilijk kan spreken 
en zien. Pas de radioprocedure strikt toe 
om zeker te zijn dat de juiste personen de 
boodschap hebben ontvangen en begrepen. 
Krijg je na een bericht geen bevestiging, vraag 

 dan of de andere persoon je boodschap goed 
ontvangen heeft (zie G-VIK-026). Voer nooit 
een handeling uit op eigen initiatief. 

• Bundelen van flats onder een kraan is verboden. 
Een kraan kan niet nauwkeurig werken door 
de beweging in de kabels (zie C-VIK-48 en 49).

• Als er een probleem is om de flats op te nemen, 
moeten andere toegelaten middelen gebruikt 
worden. De foreman bespreekt samen met de 
ceelbaas de beste en veiligste werkmethode. 
De ceelbaas kan de nodige middelen beschik- 
baar maken.

• Sommige flats zijn te laag voor vele types 
straddle carrier. Toch zijn er op de meeste 
terminals nog wel straddle carriers beschik-
baar die hiervoor geschikt zijn. Vraag ernaar 
bij je ceelbaas.

Schets situatie vlak voor het resetten van de kraan Schets ongeval: situatie na het afvieren van de hijs  



Instructiekaarten
Nieuwe instructiekaart:

ST-VIK-113 
Gebruik van een laststabilisator op een heftruck
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/ST-VIK-113.pdf

Verantwoordelijke uitgever: Paul Valkeniers, Cepa - Brouwersvliet 33 - B-2000 Antwerpen 1
Tel. 03-540 85 60 - e-mail infoveiligheid@cepa.be - www.cepa.be 171 / juni 2020Cepa S-mail

De zomer is in aantocht! Daarom is het belangrijk om eens op te frissen 
wanneer de recuperatiemaatregelen bij warm weer in werking treden. 

Het aantal recuperatiemomenten is afhankelijk van de WBGT. Dat is 
een waarde die berekend wordt op basis van de droge temperatuur, de 
vochtigheidsgraad, de windsnelheid en de zonnestraling. In elk van de drie 
havenzones wordt een aparte WBGT-meting uitgevoerd. Op basis van die 
metingen, worden per zone de recuperatiemomenten afgekondigd. 

Er zijn twee uitzonderingen:
• Magazijnactiviteiten in zone 2 worden afgestemd op de meting in zone 1.
• Bij een te hoge meting in één van de drie zones worden rustpauzes 

voorzien voor roro-activiteiten (uitsluitend laden en lossen van auto’s) in 
alle zones.

De ligging van de zones en de 3 meetplaatsen vind je op de kaart hiernaast: 
• Zone 1: K410 bij Ocha   • Zone 2: K869 bij PSA   • Zone 3: K1241 bij ICO

Zomermaatregelen – recuperatiemomenten
bij warm weer

Hoe gaat het in zijn werk? 
De WBGT wordt vier keer per dag gemeten. Als de meting uitwijst dat 
een bepaalde drempel in een zone wordt overschreden, dan moeten er op 
vaste tijdstippen recuperatiemomenten van 20 of 40 minuten genomen 
worden. Die recuperatiemomenten liggen vast. Er is maximaal één recu-
peratiemoment tijdens de morgen- en de dagshift. Tijdens de namiddagshift 
zijn er twee recuperatiemomenten mogelijk. Zodra een drempel wordt over-
schreden, wordt dit via sms of e-mail aan de werkgevers gemeld. Die lichten 
dan de werknemers in. Ook de vakbonden worden op de hoogte gebracht.

Meting
tijdstip

Drempels
WBGT

Recuperatiemoment
van – tot Geldig voor

10.30 u.
25,9 12.00 – 12.20 u. Eerste shift en 

shift 10.00 – 18.00 u.27,6 12.00 – 12.40 u.

12.30 u.
25,9 13.40 – 14.00 u.

Dagshift
27,6 13.20 – 14.00 u.

14.30 u.
25,9 15.40 – 16.00 u. Tweede shift en 

shift 10.00 – 18.00 u.27,6 15.40 – 16.20 u.

18.30 u.
25,9 19.40 – 20.00 u.

Tweede shift
27,6 19.40 – 20.20 u.

Mijn apps > Wifi+instellingen > Wbgt
Tijdens de zomerperiode zijn recuperatiemomenten voorzien, op basis van 
WBGT-metingen. De WBGT is een waarde die berekend wordt op basis van de 
droge temperatuur, de vochtigheidsgraad, de windsnelheid en de zonnestraling. 
Het havengebied werd ingedeeld in 3 havenzones waar een aparte meting van 
de WBTG wordt uitgevoerd. 
Je kan hier registreren om een bericht te ontvangen bij een overschrijding van 
de WBGT-drempel.

• Duid de zone aan waarin je meestal werkt.
• Duid aan of je de verwittiging via SMS en/of email wenst.

Hou bij de keuze van de juiste zone rekening met onderstaande
• Werken in een magazijn in zone 2, duid de zone 1 aan.
• Laden en lossen van auto’s op een ro-ro terminal, duid zone 1 aan.

Beheer aanmeldingen wbgt

Ben je vakman of logistieke werknemer 

met een leidinggevende functie? Vraag je 

werkgever dan om de registratie via MyCepa 

in orde te brengen.

Communicatie WBGT: registeren via MyCepa
Om de communicatie bij een overschrijding van de WBGT-drempel 
nog vlotter te laten verlopen, kunnen ceelbazen, foremannen, 
(assistent) chef-markeerders en conterbazen vanaf nu via MyCepa 
(Wifi + instellingen → Wbgt) aangeven of ze deze meldingen ook 
via hun gsm-nummer of e-mail wensen te ontvangen. Duid bij de 
registratie de zone aan waar je werkt.  

Tijdens de maanden juni, juli en augustus worden er ook flessen niet-
bruisend, fris water voorzien. Ook bij uitzonderlijke temperaturen buiten 
deze maanden kan dit voorzien worden.

Aangepaste instructiekaarten: 

G-VIK-028  
Openen van gefumigeerde containers met voedingswaren
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-028_052020.pdf

G-VIK-029 
Verwijdering restanten uit gefumigeerde containers met 
voedingswaren
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-029_052020.pdf

G-VIK-040 
Op-en afstappen van behandelingstoestellen
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-040_052020.pdf

KC-VIK-014 
Losmaken van twistlocks
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/KC-VIK-014_052020.pdf


