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Veiligheidsberichten 

25-02-2016 | 2016/04 

 

 

Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid – GJAP 2016 
 

Met het ambitieus Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 2020 wil de havengemeenschap 

veiligheid verder cultiveren en komen tot een veilige en productieve haven. Net als vorig jaar, 

werden binnen dit meerjarenplan de prioriteiten voor 2016 bepaald. Het Gemeenschappelijk 

JaarActiePlan (GJAP 2016) werd inmiddels paritair goedgekeurd en bevat naast nieuwe 

werkterreinen ook de reeds geïnitieerde acties. 

 

Wil de gemeenschap het veiligheidsniveau van de Haven van Antwerpen naar een hoger niveau 

tillen, komt het erop aan de geformuleerde prioriteiten op bedrijfs- en gemeenschapsniveau om te 

zetten en op te volgen.  

Cepa en de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming staan u hierin 

graag bij. 

 

Het GJAP 2016 omvat nu volgende punten: 

 

Thema 1: voorzien van veilige en gezonde werkomstandigheden 

 Opzetten en introduceren van een alcohol- en drugsbeleid 

 Uniforme veiligheidsstandaard: campagne, opvolging dragen veiligheidskledij 

 Veilig omgaan met gassen in containers: indeling, meting 

 Beheersing van mogelijks gevaarlijke atmosfeer in ruimten met besloten karakter 

 

Thema 2: veiligheid is de taak van iedereen 

 Uitwerken van een gezamenlijke opleiding voor het haven- en bedrijfskader 

 Veiligheid is de taak van iedereen: melding en opvolging  van incidenten,… 

 Verhogen van de veiligheidscultuur: meting en aanpak 

 

Thema 3: maximale scheiding tussen mens en machine 

 Uitwerken van verkeersplannen op bedrijfs- en werkpostniveau 

 

Thema 4: veiligere arbeidsmiddelen 

 Bewustzijn verhogen rond dode hoeken 

 Arbeidsmiddel in de kijker:  

o Strijkbalk 

o Transpallet 

 

Thema 5: supply chain partners 

 Streven naar een duurzame en veilige keten :toelichting acceptatiebeleid  

 Vesselsafety: initiëren en opvolgen 
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Thema 6: verwevenheid verhogen 

 Verbeteren van verdeling en het gebruik van VIK’s 

 Opzetten van diverse veiligheidscampagnes 

o Nieuw roesmiddelenbeleid 

o Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen 

o (Sensibilisering) dode hoeken 

 

Thema 7: betrekken van alle stakeholders 

 Organiseren van een evenement rond veiligheid en gezondheid 

 

 

In de loop van dit jaar zullen veiligheidscampagnes en -berichten verschijnen over deze 

actiepunten. In de titel zal telkens 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 nummer 03-540 85 60. 
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