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Veiligheidsberichten 

17-11-2016 | 2016/19 

 

 

Dragen reddingsvest 
 

Dit veiligheidsbericht vervangt het Veiligheidsbericht 2014/16. 

 

In de haven vinden veel werkzaamheden plaats op of in de buurt van water. Alle maatregelen 

moeten hierbij genomen worden om te voorkomen dat personen in het water kunnen vallen. Een 

veilige toegang tot vaartuigen is dan ook de eerste prioriteit.  

Informatie i.v.m. veilige toegangswegen is terug te vinden op www.cepa.be: 

- Message to the captain/master: veiligheidsbericht 2016/05 en 2012/09 

- Lichtertrap: veiligheidsbericht 2014/14, S-mail 127 

- Stormladder: G-VIK-006 en S-mail 45, 88 

- Gangway: G-VIK-007 en S-mail 49, 71 

- Personenkooi: veiligheidsbericht 2010/13, G-VIK-008 en S-mail 62 

 

Wanneer het risico om in het water te vallen toch te groot blijft, dan is het dragen van een 

reddingsvest nodig.  

 

In onderstaande omstandigheden is het dragen van een reddingsvest verplicht: 

Op alle terminals : 

- Permanente aanwezigheid in een niet afgeschermd (geen reling) gangboord van lichters 

en duwbakken (bv. om uit te wijzen, toezicht op de werkzaamheden, …). 

- Bij alle werken op de blauwe steen, minder dan 1,5 m van de waterkant (bv. bij opkuis na 

bulkbehandeling, uitwijzen voor werk in de lichter vanop de wal, …).  

o Op containerterminals is het dragen van een reddingsvest verplicht tussen het 

kraanspoor aan de waterkant en het water, uitgezonderd bij het zich begeven naar 

de gangway via de kortst mogelijke weg. 

 

Op getijdenterminals : 

- Aan boord gaan van lichters en duwbakken.  

- Alle activiteiten aan boord van lichters en duwbakken. 

 

Tijdens de Take 5 moet worden toegelicht wanneer en op welke plaatsen het dragen van een 

reddingsvest verplicht is.  

De werkgevers zullen de nodige reddingsvesten ter beschikking stellen.  

 

http://www.cepa.be/
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Deze kunnen ook bekomen worden bij de Cepashop. Zij ontlenen en verkopen reddingsvesten type 

Condor 150N en het nieuwe type Crewfit 165N (beter draagcomfort, zichtbaarder en hoger 

drijfvermogen). Beide zijn automatisch en handmatig opblaasbaar:  

 

 
 

Prijzen zijn terug te vinden op de website:  

http://www.cepa.be/wp-content/uploads/siwha_cepashop_PBM_201607.pdf  

 

Let op! Er is een jaarlijkse keuring van de reddingsvesten nodig door een bevoegd persoon, 

volgens de handleiding van de fabrikant. Hier moet ook een registratie van worden bijgehouden. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Condor 150N Crewfit 165N 

http://www.cepa.be/wp-content/uploads/siwha_cepashop_PBM_201607.pdf

