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Overkoepelende veiligheidsdienst  

voor de Zeehaven Brugge – Zeebrugge , meer dan nodig! 

Terwijl de Havens van Antwerpen en Gent reeds jaren beschikken over een centrale 

preventiedienst huppelt de Zeehaven van  Brugge-Zeebrugge hier achteraan in het peloton!  

Verschillende arbeidsongevallen leggen gebrekkig veiligheidsbeleid bloot 

Begin juni ’16 moest een havenarbeider met ademhalingsproblemen worden afgevoerd naar het ziekenhuis, 

daar stelde de spoedarts vast dat het slachtoffer een ernstige koolstofmonoxidevergiftiging had opgelopen.  Dit 

gebeurde in de achterhaven tijdens het lossen van vervuilde aarde van het bedrijf TOP MIX aan boord van het 

schip door de havenarbeiders van de firma SST. Ook de collega’s havenarbeiders die meewerkten aan die 

activiteiten werden onwel en hadden ademhalingsproblemen. 

Begin september ‘16 (aan de ex CHZ-kaai) sloeg een (gelegenheids)havenarbeider op zijn hand met een hamer 

met een open wonde en 2 gebroken vingerkootjes tot gevolg. Betrokkene verloor ook even het bewustzijn en 

viel bijna van zijn ladder, mogelijks ergere letsels werden voorkomen dankzij de snelle reacties van zijn collega’s 

havenarbeiders die het slachtoffer nog maar net van een val konden behoeden. Ter plaatse stelde onze BTB-

delegee tot zijn grote verbazing vast dat er op het ogenblik van het ongeval ook geen gekeurde veiligheidskooi 

ter beschikking was. Bovendien verliep de communicatie zeer chaotisch. Uiteindelijk kon het slachtoffer, toen 

hij weer bij bewustzijn was, met ondersteuning van het schip wandelen en werd hij met de ambulance 

overgebracht naar het ziekenhuis waar de nodige zorgen konden worden toegediend.  

Hitteplan van kracht – warmtemaatregelen in de haven van Zeebrugge niet overal toegepast 

De afgelopen zomer was één van de warmste in België sinds de start van temperatuurmetingen. Begin 

september werd over gans België het hitteplan nog afgekondigd wegens de extreme temperaturen. Tijdens hun 

rondgang op kaai stelden de BTB-delegees afgelopen zomer verschillende keren vast dat lang niet alle bedrijven 

een actieplan warmte- en koude maatregelen hebben en/of dat deze niet worden toegepast.  

BTB speelt kort op de bal met resultaat! 

Na aanhoudende tussenkomsten van onze BTB-delegee op het terrein en verschillende contacten met de 

preventieadviseur en werkleiding van de firma Top Mix, werden na metingen, volle gelaatsmaskers aangekocht 

en onmiddellijk ter beschikking gesteld van de havenarbeiders. 

Naar aanleiding van het voorval aan de (ex CHZ-kaai) eiste BTB de onmiddellijke bespreking met het bedrijf en 

met resultaat! Er werden 2 gekeurde veiligheidskooien voorzien, geschikt om slachtoffers te vervoeren, er 

werd een bijkomende niveau 2 opgericht voor de duurtijd van het project Yamal en in de foreman meetings zal 

meer aandacht uitgaan naar het aspect veiligheid én foremannen krijgen meer inspraak. 

Tijdens de afgelopen warme zomerdagen kwamen de BTB-delegees verschillende keren tussen op kaai waarna 

de nodige pauzes werden ingelast en koude dranken werden verspreid onder de havenarbeiders. 

http://www.btb-abvv.be/index.php
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Overkoepelende veiligheidsdienst voor de haven, meer dan nodig!  

Deze voorbeelden tonen aan dat er een onmiddellijke nood is aan de oprichting van een overkoepelende 

veiligheidsdienst met een preventieadviseur en havenarbeiders preventiemedewerkers die de verschillende 

werkgevers die havenarbeiders tewerk stellen kunnen bijstaan met raad en daad: 

 Meewerken aan de analyse van de gevaren ivm. risico-analyse 

 Onderzoek van arbeidsongevallen 

 Advies bij organisatie van de arbeidsplaats en werkposten 

 Advies bij inrichting en onderhoud van sociale voorzieningen (refters, douches, sanitair, …) 

 Advies bij opstellen veiligheidsinstructies 

 Advies bij opleiding van Havenarbeiders 

 Meewerken aan onthaal van nieuwe werknemers 

 Aanspreekpunt op kaai voor veiligheidsproblemen 

 Deelname aan niveau2 vergaderingen, rondgang arbeidsgeneesheer 

 Advies en deelname aan werkgroep werkkledij en PBM’s 

 Advies bij opstellen actieplannen warmte en koude maatregelen 

 … 

Deze veiligheidsdienst kan ook ondersteuning bieden aan de kleinere havenbedrijven met minder dan 25 

havenarbeiders (SST, 2XL,…) in de oprichting en organisatie van niveau 2 vergaderingen (3-tal per jaar). 

Een dispensarium bemand door getrainde hulpverleners die het havengebied goed kennen moet toelaten om 

de interventietijd bij hulpverlening aanzienlijk te verkorten.  

Voor BTB is veiligheid dé topprioriteit! 

Een overkoepelende veiligheidsdienst voor de Zeehaven Brugge – Zeebrugge en niveau 2 vergaderingen voor 

de kleinere havenbedrijven (die onder de drempel van 25 havenarbeiders vallen) zijn dringend nodig, daar zijn 

de Zeebrugse havenvakbonden het absoluut over eens!  

BTB verwacht dat de werkgevers die havenarbeiders tewerkstellen in de haven van Zeebrugge, hierover zo 

snel mogelijk, via het sociaal overleg, de besprekingen aanvatten. 
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