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Datum:  Shift:  
Schip/ 

kaai: 
 

Aantal 

ploegen 

kuiperij: 

 

Aantal 

ploegen 

stouwerij: 

 

 

1. RISICO’S 

- Kuiperij werkt in de laadzone van de stouwerij 

- Heftruck en kraan in de onmiddellijke omgeving van kuiperij en stouwerij 

 

2. SAMENWERKING HIËRARCHISCHE LIJN OK  NOK    NVT 

VÓÓR DE WERKZAAMHEDEN    

OPERATIONELEN KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ    

1. Stuwplan en algemene planning overlopen ☐ ☐ ☐ 

2. Bepalen in welke luiken en met hoeveel ploegen gewerkt wordt ☐ ☐ ☐ 

3. Bepalen hoe, met welk lashingmateriaal, de stukken vast gelashed moeten worden ☐ ☐ ☐ 

4. Bekijken hoe de kuiperij en stouwerij op een veilige manier aan en van boord kan gaan 

(kraan nodig?) 
☐ ☐ ☐ 

5. Bepalen hoe de werkzaamheden zullen verlopen    

- Kuiperij moet niet in de onmiddellijke omgeving van de stouwerij werken, maar beiden 

werken wel in hetzelfde luik 
☐ ☐ ☐ 

- Kuiperij volgt de stouwerij op in functie van de werkzaamheden (soort lading) ☐ ☐ ☐ 

- Kuiperij zonder stouwerij in het luik:  

o Kraan in onmiddellijke omgeving voor eventuele evacuatie 

o Kuiperij in een gesloten luik: Voldoende verlichting/ verluchting/ 

permanentie toegangsweg 

 

☐

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

 

- Positie lashingmateriaal van de kuiperij aan boord is vastgelegd. ☐ ☐ ☐ 

- Manier waarop het lashingmateriaal van de kuiperij aan boord wordt gegeven, is 

bepaald 
☐ ☐ ☐ 

- Één of meer heftrucks worden beneden geplaatst: type en nummer luik(en) zijn gekend ☐ ☐ ☐ 

FOREMAN/ CEELBAAS KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ    

1. Nakijken of de toegangswegen in orde zijn en er voldoende verluchting en verlichting is ☐ ☐ ☐ 

2. Overleggen hoe de werkzaamheden moeten verlopen (wie werkt waar?) ☐ ☐ ☐ 

3. Havenarbeiders en kuipers in Take 5 op de hoogte brengen van de manier van 

samenwerken + mogelijke risico’s of veiligheidsproblemen 

☐ ☐ ☐ 
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2. SAMENWERKING HIËRARCHISCHE LIJN OK  NOK    NVT 

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN    

FOREMAN/ CEELBAAS KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ    

1. Nagaan of de vooraf bepaalde werkwijze veilig is en de gegeven instructies opgevolgd 

worden 

☐ ☐ ☐ 

2. Wijzigingen in het stuwplan of werkwijze worden door de stouwerij aan de kuiperij 

doorgegeven 

☐ ☐ ☐ 

3. Bij een nieuwe werkwijze bepalen of deze extra risico’s met zich meebrengt ☐ ☐ ☐ 

4. Continu risico-inschatting maken van de evolutie van de activiteiten en bijsturen waar 

nodig 

☐ ☐ ☐ 

NA DE WERKZAAMHEDEN    

Evalueren hoe de werkzaamheden verlopen zijn en welke verbeteringen nodig zijn voor de 

toekomst. 
☐ ☐ ☐ 

 
 

3. SAMENWERKING HAVENARBEIDERS OK  NOK   NVT 

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN    

KUIPERS EN HAVENARBEIDERS    

1. Rekening houden met elkaar ☐ ☐ ☐ 

2. Geen gevaar creëren voor elkaar ☐ ☐ ☐ 

3. Geen lading stapelen of manipuleren op de plaats waar kuipers aan het lashen zijn ☐ ☐ ☐ 

DEKMAN    

1. Hijs pas naar beneden laten als kuiperij en stouwerij verwittigd en onderuit zijn (kuiperij 

moet klaar zijn met lashen op de plaats waar de volgende hijs komt) 
☐ ☐ ☐ 

 


