GEMEENSCHAPPELIJK COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING
AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN
Brouwersvliet 33 bus 7  2000 ANTWERPEN 1
_______________________________________________

VEILIGHEIDSBERICHTEN

15 SEPTEMBER 2003

VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER VAN PERSONEEL
Hieronder geven wij een overzicht van de voorwaarden waaronder het vervoer van personeel moet gebeuren.

Op de openbare weg
TECHNISCHE VOORWAARDEN
De voertuigen moeten gekeurd worden door een erkende dienst voor technische controle van voertuigen (KB
15/3/68 - art. 23.)
De wettelijke voorschriften betreffende de zitplaatsen zijn hoofdzakelijk opgenomen in het Technisch
Reglement (KB 15/3/68 - art. 17 en 64)
Er zijn de volgende mogelijkheden naargelang de inschrijving van het voertuig :
1.

het voertuig is ingeschreven als personenwagen, auto voor dubbel gebruik, minibus (type M1) :
• Het aantal zitplaatsen is beperkt tot 8+1.
• Zetels en banken moeten stevig bevestigd zijn op de door de constructeur voorziene
bevestigingspunten. Zij mogen in lengterichting staan.
• Elke zitplaats moet een rugleuning hebben
• Minimale breedte reizigerszitplaats 40 cm.
• Steun voor de voeten
• Veiligheidsgordels :
i. Voertuig (behalve minibus) : alle naar voor gerichte zitplaatsen gordels verplicht
(inschrijving na 01/04/03 : ook gordels op naar achter gerichte zetels)
ii. Minibus ingeschreven vóór 01/04/03 : gordels verplicht vooraan links en rechts
iii. Minibus ingeschreven na 01/04/2003 : gordels verplicht op alle naar voor en naar
achter gerichte zitplaatsen.
iv. Banken in langsrichting : geen veiligheidsgordel
• Langse zitplaatsen : aan elk vrij uiteinde een leuning

2.

Het voertuig is ingeschreven als lichte vrachtwagen (type N1) :
• De personeelsleden mogen enkel vervoerd worden in het deel dat uitgerust is als passagiersruimte.
Dit deel mag een enkele of dubbele cabine hebben. Wanneer het een dubbele cabine is, bestaat de
passagiersruimte uit twee rijen zetels of banken. Het passagiersdeel is van het goederengedeelte
gescheiden door een volledig gesloten wand. Het maximaal aantal zitplaatsen wordt bepaald in het
proces verbaal van goedkeuring.
• Iedere zitplaats moet met een veiligheidsgordel uitgerust zijn.
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3.

Lichte vrachtwagens voor de eerste maal in gebruik genomen vóór 01/01/99 :
Buiten de zitplaatsen vooraan, mogen hiermee ook in het goederengedeelte personen vervoerd worden
onder de volgende voorwaarden :
• Het aantal vervoerde personen is beperkt tot 8 + 1
• De personen worden vervoerd tijdens de dienstprestaties
• Er is een gedeeltelijke of volledige afscherming tussen de passagiers- en goederenruimte.
• zetels of banken met rugleuningen hebben een minimumbreedte van 43 cm en zijn aan het vrije
uiteinde met armleuningen uitgerust
• de achterkant moet kunnen afgesloten worden
• verlichting van de binnenruimte
• vast of beweegbare inrichting om gemakkelijk in en uit te stappen
• brandblusapparaat 1 kg poeder BC
• er is rechtstreeks contact tussen de bestuurder en de passagiers of de mogelijkheid om halt te
vragen
• zwaar materiaal, gelijktijdig vervoerd, blijvend bevestigen. Materiaal en materieel mag geen
gevaar voor werknemers betekenen.
• De bestuurdersplaats en de zitplaats grenzend aan het andere portier moeten een veiligheidsgordel
hebben.

VOORWAARDEN VOOR DE BESTUURDER :
KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht.
De bestuurder van alle bovenstaande voertuigen moet beschikken over een rijbewijs B (of BE).
Hij moet tevens in het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest dat verstrekt wordt na een medisch onderzoek.
Dit attest heeft een beperkte geldigheidsduur van 5 jaar (3 jaar indien ouder dan 50 jaar). Het rijbewijs
vermeldt de geldigheidsduur op het deel betreffende het bezoldigd vervoer (achteraan).
De bestuurder bekleedt een veiligheidsfunctie en is hierdoor onderworden aan een jaarlijkse
gezondheidsbeoordeling door een arbeidsgeneesheer van een externe dienst voor preventie.

Niet-openbare weg
Vervoer dat enkel over de terminal gebeurt en nergens de openbare weg volgt of kruist is aan beperkte
voorwaarden gebonden.
TECHNISCHE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden in de Codex betreffende het Welzijn – Titel VI – Arbeidsmiddelen aangevuld met
voorschriften goedgekeurd door het Gemeenschappelijk Comité.
•
•
•

•

Voertuigen uit de lading mogen niet voor het vervoer van personeel gebruikt worden.
De voertuigen moeten gekeurd worden als havenvoertuig door een organisme erkend door het
Havenbedrijf.
Moeten voorzien worden :
o zetels of banken met rugleuningen, een minimumbreedte 43 cm en een afscherming aan het
vrije uiteinde
o een gemakkelijke toegangsmogelijkheid om in en uit te stappen
o brandblusapparaat 1 kg poeder ABC
o rechtstreeks contact mogelijk tussen de bestuurder en de passagiers
Zwaar materiaal, gelijktijdig vervoerd, blijvend bevestigen; materiaal en materieel mogen geen
gevaar voor werknemers in de passagiersruimte betekenen

VOORWAARDEN VOOR DE BESTUURDER
KB gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht.
De bestuurder moet voldoende bekwaam en opgeleid zijn. Hij moet passende instructies gekregen hebben.
De bestuurder bekleedt een veiligheidsfunctie en is hierdoor onderworden aan een jaarlijkse
gezondheidsbeoordeling door een arbeidsgeneesheer van een externe dienst voor preventie.
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