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Veiligheidsberichten 

20-11-2020 | 2020/34 

 

 

Covid-19 – update 14 – Strengere handhaving door FODWASO  
 

De eerdere maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, die op het werk 
genomen moeten worden, kan je hier terugvinden: 
 

• Eerder verstuurde veiligheidsberichten: 
https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veiligheidsdoc/veiligheidsberichten  
 

• De sectorgids voor de haven: 
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/30
1-Sectorgids.pdf 

 

De hiërarchische lijn ziet toe op een correcte toepassing en naleving van de maatregelen 
tijdens het werk. Daarnaast wordt er ook toezicht uitgevoerd door de medewerkers van de 
GIDPB alsook door de inspecteurs van de FOD WASO.  
 
Waar FOD WASO tot nu toe adviserend en informerend te werk ging, hebben de 
inspecteurs meegedeeld dat ze vanaf heden repressief zullen optreden. Het niet correct 
toepassen en/of naleven van de maatregelen zal resulteren in de opmaak van een proces-
verbaal. 
 
Tijdens hun bezoeken hanteren de inspecteurs van de FOD WASO de ‘checklist preventie 
COVID 19’. Deze is gebaseerd op de generieke gids 
(https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_versie3.pdf) en 
biedt een duidelijk overzicht van alle maatregelen die toegepast dienen te worden.  
U vindt de checklist in bijlage. 
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Een overzicht van de meest voorkomende inbreuken – tekortkomingen van FOD WASO: 

• gebrekkige hygiëne: vb. sanitair dat onvoldoende wordt onderhouden; 

• het niet correct toepassen van de regels inzake social distancing; 

• het niet (correct) dragen van een mondkapje indien er geen 1,5 meter afstand 
gehouden kan worden; 

• zich met meer mensen dan toegelaten in een refter bevinden; 

• een verkeerde indeling van de refter: vb. stoelen tegenover of naast elkaar in plaats 
van kruiselings geplaatst; 

• sanitaire voorzieningen niet conform social distancing: urinoirs, wastafels, douches, … 
 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of via 
infoveiligheid@cepa.be. 
 
 
BIJLAGE: checklist ‘Preventie COVID 19’ 
 

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