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Beslissing raad van bestuur - veiligheidsbericht 

04-03-2021 | 2021/03 

 

Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid GGPP 2025– GJAP 2021 

Van 3 risico’s naar jaarprioriteiten 
 

Met de start van 2021 werd het eerste strategisch meerjarenplan voor veiligheid afgesloten. 

Door het voeren van gerichte dialoog en gezamenlijke veiligheidsinspanningen met 

bedrijven en de sociale partners rond de voornaamste risico’s, werden de nodige 

fundamenten gelegd voor een breed gedragen veiligheidsbeleid. Onder impuls van gerichte 

initiatieven en gezamenlijke campagnes o.a. over slip-trip (driverschoenen,…) ongevallen, 

hand- en vingerletsels (handschoenen,…), voorkomen van aanrijdingen (Luez, mobiele 

arbeidsmiddelen,…) heeft de gemeenschappelijke veiligheidsperformance een aanzienlijke 

stap voorwaarts gezet. 

 

 

Op hetzelfde elan werd in de schoot van de raad van bestuur van Cepa een nieuw 

strategisch veiligheidsplan richting 2025 (Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 

2025) uitgewerkt. In dit plan staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: 

• de gemeenschappelijke veiligheidsstrategie draait om het beheersen van risico’s.  

• het gaat over mensen, van CEO tot en met havenarbeider 

• het systeem functioneert als een gemeenschap  

Ook dit plan bevat een uitdagende ambitie voor 2025 en met een vernieuwd veiligheids- en 

gezondheidscharter wordt het noodzakelijke engagement tastbaar gemaakt. In de loop van 

de komende weken zullen hiervoor de nodige contacten gelegd worden. 

 

Ambitie 2025: 
 

De Antwerpse havenbedrijven en de werkgeversorganisatie CEPA streven naar 0 
dodelijke arbeidsongevallen en tegen ten laatste 2025 een verbetering van 
minstens 25% van de veiligheidsperformance bij elk van zijn leden.  

 
Deze ambitie resulteert tegen 2025 in een frequentiegraad van hoogstens 30 en een 
ernstgraad van 1,25 voor de gehele havengemeenschap. In het licht van deze ambitie 
bepaalt de Raad van Bestuur van Cepa de jaarlijkse uitdaging voor al zijn leden.  

 
 

Doelstelling 2021: 
 

Voor 2021 is de doelstelling voor elk bedrijf 10% vooruitgang op frequentie- en ernstgraad 

tov het bedrijfsresultaat van 2020. 
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Dit GGPP 2025  en het bijhorende Gemeenschappelijk JaarActiePlan 2021 (GJAP) werden 

door het GCPBW goedgekeurd en kan u in bijlage terugvinden. Deze vormen de kapstok 

voor uw bedrijfsprioriteiten en worden door gemeenschappelijke campagnes ondersteund. 

We vragen u om uw JAP te delen met de GIDPB. Tijdens de afgelopen en komende weken 

zal u hierover verder gecontacteerd worden door de GIDPB. 

 

Meer info 

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de 

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of  

via infoveiligheid@cepa.be. 
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