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GJAP 2014: Samenwerking kuiperij en stouwerij 
 

In het kader van het GGPP - thema 2 : veiligheid is een taak van iedereen 
 

Geregeld voeren stouwerij en kuiperij werkzaamheden uit op dezelfde arbeidsplaatsen aan boord van 
schepen. Om deze activiteiten efficiënt en veilig te laten verlopen en de risico’s zoveel mogelijk te 
beperken of uit te sluiten, ligt het voor de hand dat beide partijen zowel vóór de aanvang als tijdens de 
werkzaamheden met elkaar overleggen.  
 
Een optimale communicatie, een goede informatiedoorstroming en duidelijke afspraken tussen beide 
partijen vormen hiervoor de basis. 
 
Nog te vaak wordt melding gemaakt van onveilige werksituaties, incidenten en zelfs ongevallen te wijten 
aan een gebrek aan overleg tussen kuiperij en stouwerij.  
 
Om de samenwerking tussen kuiperij en stouwerij vlot te laten verlopen, werden in het verleden 
checklists opgesteld. In deze checklisten staan een aantal elementen vermeld waaraan de hiërarchische 
lijn vóór, tijdens en na de werkzaamheden aandacht moet besteden. Dit zowel voor de samenwerking 
aan boord van stukgoed-, container- als roroschepen. Deze checklisten vormen een handige leidraad 
bij de planning, de take 5 en de uitvoering van het werk. Gelieve uw hiërarchische lijn instructies te 

verstrekken om deze checklists te gebruiken.  

Deze checklisten (zie bijlage) werden geüpdatet en gebruiksvriendelijker gemaakt.  

U kan ze ook raadplegen op de CEPA-website: www.cepa.be  preventie en bescherming  cheklists 
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