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Veiligheidsberichten 

15-07-2022 | 2022/13 

 

 

Gelegenheidsarbeiders 
 

 

ALGEMEEN 

 

De zomermaanden zijn traditioneel een periode waarin niet altijd alle taken ingevuld kunnen 
worden met erkende havenarbeiders. Bij officieel vastgestelde tekorten kunnen havenbedrijven 
een beroep doen op gelegenheidsarbeiders: tijdelijke werkkrachten die de erkende 
havenarbeiders ondersteunen tijdens drukke periodes. Bedrijven kunnen zelf 
gelegenheidsarbeiders aantrekken, maar kunnen ook beroep doen op het zomerplan van 
CEPA. Met dit zomerplan wil CEPA havenbedrijven in contact brengen met gemotiveerde 
mannen en vrouwen, die tussen juni en september willen inspringen als gelegenheidsarbeider. 
Deze kandidaten voldoen aan de voorwaarden om als gelegenheidsarbeider te werken. 
 
Belangrijk! Het inzetten van gelegenheidsarbeiders (ook wel: pasmannen) vereist van het 
havenbedrijf gerichte maatregelen, zowel administratief evenals op het gebied van veiligheid. 
U kan hierover meer lezen in dit bericht en in de bijhorende bijlages: 

- brochure onthaal gelegenheidsarbeider  
- gelegenheidsarbeider in de haven  

 

ONTHAAL 

 
Bij de tewerkstelling van een gelegenheidsarbeider dient het havenbedrijf steeds het nodige 

onthaal en informatie te voorzien met daarbij aandacht voor de aanwezige risico’s op de terminal! 

Wanneer één of meer gelegenheidsarbeiders onderdeel uitmaken van de ploeg, is het extra 

belangrijk om de veiligheidsinstructies duidelijk toe te lichten. Ook voor de meest evidente risico’s. 

De Take 5 is o.a. hiervoor het geschikte middel. Hou daarbij ook rekening met enkele belangrijke 

aandachtspunten om de veiligheid te waarborgen: 

• Werknemers met minder ervaring of die zich minder bewust zijn van risico’s dienen steeds 

begeleid en opgevolgd te worden door de hiërarchische lijn en ervaren havenarbeiders. 

Ploegen bestaande uit enkel pasmannen wordt ten stelligste afgeraden. 

• Het is verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 

• Enkel opgeleide personen hebben de toelating om met risicovolle arbeidsmiddelen 

(kettingzaag, …) te werken. 

• Wanneer het om een veiligheidsfunctie gaat, moet de gelegenheidsarbeider die wordt 

ingezet voor de bediening van een machine, ook een opleiding gevolgd hebben voor die 

machine waarvoor hij wordt ingezet.  

• Gelet op het veiligheidsaspect adviseren wij u geen volledige ploegen met 
gelegenheidsarbeiders te bemannen. 
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WERK- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING 

 

Gelegenheidsarbeiders moeten bij hun eerste tewerkstelling kunnen beschikken over volgende 
werkuitrusting: 

- één paar veiligheidsschoenen, 

- één veiligheidshelm, 

- één paar lederen werkhandschoenen (met impactbescherming), 

- één bretelbroek met werkvest, 

- één T-shirt. 
 
 

Meer info 

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de afdeling Haven op 03 221 97 77 of op 

het secretariaat van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 

540 85 60 of via infoveiligheid@cepa.be. 
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