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Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 

dienstverlening op maat van de haven 
 

 
Cepa richtte één veiligheidsdienst in die de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming (GIDPB) is voor alle Antwerpse havenbedrijven die havenarbeiders tewerkstellen. 

Haar bevoegdheid strekt zich uit over alle arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van  het 

“Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen – PC 301.01”. Dit betreft hoofdzakelijk de 

havenarbeiders van het algemeen contingent, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat, 

vaklui, gelegenheidsarbeiders en jobstudenten.  

 

Rekening houdend met de grootte van deze populatie en de verschillende havenactiviteiten werd, 

zoals voorgeschreven in de Wet op het Welzijn, Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 

(Arab) en de Codex over het Welzijn op het Werk, een uitgebreide dienstverlening en expertise 

opgezet. 

 

Door de opdeling van de havenbedrijven in acht doelgroepen werd een proactieve benadering van 

het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid opgezet. De GIDPB geeft aan zowel havenwerkgevers als 

havenarbeiders proactief advies evenals advies bij reactieve veiligheidsproblemen. Deze aanpak 

vertaalt zich concreet in een gemeenschappelijk globaal preventieplan 2020.  

 

Voor medische en andere specifieke veiligheidsthema’s zoals ergonomie, psychosociale  aspecten 

e.a. werkt de GIDPB intensief samen met zijn externe dienst voor preventie en bescherming 

Mediwet.  

 

Voor werknemers (bijv. bedienden PC 226, chauffeurs PC 140,…) die niet vallen onder het paritair 

subcomite 301.01 richt de werkgever zelf een interne dienst voor preventie en bescherming in.  

 

Voor meer info hierover kan u steeds terecht bij de GIPDB.  

De GIDPB is 24u op 24 bereikbaar, via volgende coördinaten: 

 

Zomerweg 3 bus 1 
2030 Antwerpen 
T: 03/ 540 85 60 (tijdens de kantooruren: 08.00u – 17.00u) 
T: 03/ 541 00 23 (buiten de kantooruren, dit is het centraal noodnummer van Siwha) 

F: 03/ 540 86 79 
E: infoveiligheid@cepa.be 
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