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

VEILIGHEIDSBERICHTEN

19 JUNI 2007

SANITAIRE VOORZIENINGEN

Het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming vestigt nogmaals uw aandacht op de sanitaire installaties
aan de haven. Zij maken een essentieel onderdeel uit van het welzijnsbeleid en op vele arbeidsplaatsen in de haven zijn
de wettelijke voorzieningen niet aanwezig.
De minimale verplichtingen inzake sanitaire voorzieningen zijn beschreven in de artikelen 73 tot 103 van het ARAB. In
bijlage geven wij een samenvattend overzicht hiervan. Voor meer informatie kan u steeds contact nemen met de Dienst
op het nummer 03-221 98 29 of via infoPB@cepa.be
De voorzieningen moeten niet alleen aanwezig zijn, zij moeten ook regelmatig en degelijk onderhouden worden. De
regelmaat is afhankelijk van de frequentie van gebruik van de installaties. Om aan alle betrokkenen te bewijzen dat het
onderhoud regelmatig wordt uitgevoerd, is het stellig aanbevolen om een reinigingschema uit te hangen waarop de
onderhoudsploeg invult wanneer de laatste onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden.
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Bijlage aan Veiligheidsbericht van 19 juni 2007.
Minimale verplichtingen inzake sanitaire voorzieningen.
KLEEDKAMER EN BERGPLAATS VOOR KLEDING
- aparte lokalen voor mannen en vrouwen, aangeduid met een pictogram
- mag geen deel uitmaken van de refter of de werkplaats
- individuele kleerkasten voor alle havenarbeiders, voorzien van een slot
WASGELEGENHEID
- aparte lokalen voor mannen en vrouwen, aangeduid met een pictogram
- moet in de buurt van en mag in de kleedkamer worden ingericht
- zowel collectieve als persoonlijke wastafels zijn toegelaten
- waspunten: 1 per 3 werknemer die gelijktijdig het werk beëindigen
- zeep ter beschikking
- stortbaden: enkel verplicht voor de uitvoering van vuile arbeid (vuile arbeid = werk waarbij het lichaam bevuild
wordt door het gebruik van schadelijke, giftige, prikkelende, corrosieve, besmette, vuile of bevuilende stoffen en
kleurstoffen)
REFTERS
- mag gezamenlijk voor mannen en vrouwen
- te scheiden van de werkplaats
- voldoende oppervlakte in functie van de werknemers die gelijktijdig de refter gebruiken
- tafels en stoelen voor iedereen die gelijktijdig gebruik maakt van de refter
- vuilnisbak met deksel
- verwarmingstoestel dat toelaat eten op te warmen
TOILETTEN
- aparte toiletten voor mannen en vrouwen, aangeduid met een pictogram
- mannen: 1 toilet per 25 werknemers + 1 urinoir per 15 werknemers
- vrouwen: 1 toilet per 15 werknemers
- Per 4 WC’s: 1 wastafel. Deze wastafel moet in de onmiddellijke omgeving voorzien zijn.
- voldoende toiletpapier
- afvalbakjes in de vrouwentoiletten
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