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Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid – GJAP 2014 
 

De havengemeenschap heeft een duidelijk engagement aangegaan om het gemeenschappelijk 
veiligheidsbeleid van onze haven naar een hoger niveau te tillen. Tegen 2020 moeten zowel het aantal 
arbeidsongevallen als het aantal dagen arbeidsongeschiktheid substantieel gedaald zijn. 
Hiervoor werd een ambitieus meerjarenplan opgezet, namelijk het Gemeenschappelijk Globaal 
PreventiePlan 2020 (GGPP).   Dit plan werd paritair goedgekeurd door het Gemeenschappelijk Comité 
P&B.  
 
Het GGPP omvat 7 hoofdthema’s die de leidraad vormen voor onze gemeenschappelijke ambitie en de 
krijtlijnen uitzetten voor de jaarlijkse prioriteiten. 
Voor elk van deze thema’s werden, in gezamenlijk overleg, de plannen voor het lopende jaar 2014 
uitgewerkt.   
 
Het Gemeenschappelijk Jaaractieplan 2014 (GJAP 2014) omvat nu volgende punten: 
 

- Thema 1 : voorzien van veilige en gezonde werkomstandigheden 

o Verbeteren van de sociale voorzieningen voor de havenarbeiders 
o Uitwerken van een uniforme veiligheidsstandaard 
o Voorzien van een propere werkomgeving 
o Veilig omgaan met zeecontainers 

 
- Thema 2 : veiligheid is de taak van iedereen 

o Uitwerken van een gezamelijke opleiding van het haven- en bedrijfskader 
o Uitwerken van een opleiding voor de vaklui 
o Draaiboek voor de selectie van het havenkader 
o Formaliseren van safetywalks 
o Verbeteren van de samenwerking tussen stouwerij en kuiperij 
o Verhogen van de veiligheidscultuur 

 
- Thema 3 : maximale scheiding tussen mens en machine 

o Uitwerken van interne verkeersplannen 
 

- Thema 4 : veiligere arbeidsmiddelen 

o Maatregelen om de dode hoeken van machines weg te nemen 
o Goede staat van ladders 

 
- Thema 5 : supply chain partners 

o Uitwerken van een acceptatie- en voorkomingsbeleid 
o Vesselsafety 

 
- Thema 6 : verwevenheid verhogen 

o Verbeteren van verdeling en het gebruik van VIK’s 
o Communicatie van arbeidsongevalsstatistieken 
o Communicatie rond de mogelijkheden van de Dienst 
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- Thema 7 : betrekken van alle stakeholders 

o Organiseren van een evenement rond veiligheid en gezondheid 
 
 
In de loop van dit jaar mag u over elk van de actiepunten nog Veiligheidsberichten verwachten.  In de 
titel zal telkenmale naar het overeenstemmende thema verwezen worden.  Voor meer informatie  mag u 
steeds contact opnemen met het secretariaat van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie 
& Bescherming op het telefoonnummer 03-540 85 60. 
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