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Veiligheidsberichten 

29-11-2022 | 2022/20 

 

 

Toegangswegen aan boord – Verplaatsingen in onafgeschermd 

gangpad 
 

In het meerjarenplan GGPP 2025 en het GJAP 2022 is het voorkomen van slip en trip ongevallen 

één van de drie grote prioriteiten. We blijven sterk inzetten op de risico’s om deze ongevallen te 

voorkomen.  

 

Eén van de locaties waar men aan dit risico blootgesteld wordt is het onafgeschermd gangpad van 

lichters en duwbakken. Wanneer men ten val komt in een onafgeschermd gangpad bestaat de kans 

dat de betrokkene op de kade of in het water terecht komt. Dit kan de ernst van de letsels ten 

gevolge van deze ongevallen sterk doen toenemen.  

 

Het is daarom van groot belang dat de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden om deze 

ongevallen te voorkomen. 

 

Sommige lichters en duwbakken zijn uitgerust met een niet-neerklapbare reling aan de buitenzijde 

van het gangpad. Deze reling biedt de nodige bescherming om te voorkomen dat men op de kade 

of in het water terecht komt bij een val. 

Wanneer lichters of duwbakken niet voorzien zijn van zulke niet-neerklapbare reling bepaalt ES-

TRIN1 dat het gangpad voorzien moet zijn van een doorlopende handreling aan de denneboom, 

alsook een voetlijst.  

 

                                                      
1 ES-TRIN: Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor 
binnenschepen 
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Voor lichters en duwbakken zonder doorlopende reling aan de buitenzijde van het gangboord blijft 
er dus nog steeds een valgevaar bestaan en moeten bijkomende maatregelen genomen worden.  
De keuze van de te nemen maatregelen is onder andere afhankelijk van de activiteit die de 
betrokkene moet uitvoeren:  
 

➔ Verplaatsen in een onafgeschermd gangpad: Nadruk leggen op belang van het 

vasthouden van de handreling.  

➔ Stilstaan in onafgeschermd gangpad: Als men lang op een bepaalde positie moet stilstaan, 

kan de betrokkene zich beveiligen door middel van een harnas en korte restrictielijn.  

➔ Dragen van een reddingsvest bij permanente aanwezigheid in een onafgeschermd 

gangpad (VB 2016/19) 

➔ Lichter voorzien van niet-

neerklapbare reling. 

➔ Lichter niet voorzien van 

niet-neerklapbare reling.  

➔ Doorlopende handreling aan 

de denneboom en voetlijst 

aan het gangpad. 

Doorlopende handreling 

Voetlijst  

https://www.cepa.be/pdf/pb/veiligheidsberichten/VGBER_201619.pdf
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Het is belangrijk dat de betrokkenen geïnformeerd worden over de risico’s en de genomen 

maatregelen om deze te verminderen.  

 

 

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. 

 

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

 

 

 

mailto:infoveiligheid@cepa.be

