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1 Doel 

De voorschriften in dit document hebben als doel, bij de uitvoering van opdrachten door derden in 
opdracht van Port of Antwerp-Bruges, de toepassing te verzekeren van: 

o wetgeving en reglementering inzake o.a. welzijn op het werk en leefmilieu; 

o interne reglementering eigen aan Port of Antwerp-Bruges. 

Port of Antwerp-Bruges wil: 
o arbeidsongevallen en incidenten voorkomen; 

o het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van zijn eigen werknemers en werknemers van der-

den verzekeren. 

Definitie ‘derden’ 
Dit betreft het leveren van werken of diensten door alle partijen welke niet tot Port of Antwerp-Bruges 
behoren. 
Praktisch zijn alle derden welke zorgen voor levering, plaatsing en onderhoud of één van de 
deelaspecten derden van Port of Antwerp-Bruges. 
De opdracht die aan derden toegewezen wordt, is in principe uit te voeren door zijn eigen 
werknemers waarmee men een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Zonder voorafgaande 
goedkeuring van de opdrachtgever mogen geen werken in onderaanneming worden uitgevoerd.  
Een onderaannemer is dan een werkgever of zelfstandige van buitenaf die bij Port of Antwerp-
Bruges werkzaamheden verricht, in uitvoering van een overeenkomst met derden of met een andere 
onderaannemer. 
De derden zijn contractueel gebonden om deze informatie aan zijn werknemers en eventuele 
onderaannemers en zelfstandigen door te geven zodat alle werkzaamheden, leveringen en diensten 
in opdracht van Port of Antwerp-Bruges door derden en onderaannemers en hun respectieve 
werknemers conform dit reglement kunnen verlopen. 

 

 

2 Beleid en visie Port of Antwerp-Bruges 

Port of Antwerp-Bruges hecht uiterst veel belang aan de door derden getroffen veiligheidsmaatregelen. 
Deze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de hen toevertrouwde opdrachten en moeten daartoe 
alle noodzakelijke maatregelen nemen. 
 
Port of Antwerp-Bruges verzoent economische, maatschappelijke en ecologische belangen en hecht 
daarom onder meer veel belang aan veiligheidsmanagement. Port of Antwerp-Bruges verwacht van zijn 
partners eenzelfde aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu ook indien ze niet gecertificeerd zijn. 
Bij het uitvoeren van de opdracht zal de opdrachtnemer rekening houden met veiligheid-, gezondheid- 
en milieu-aspecten en dit meenemen in alle facetten van de opdracht. 
 
 

3 Wettelijk kader 

De derde verbindt er zich toe volgende voorschriften op alle activiteiten en infrastructuur na te leven: 
o de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; 

o de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk en de uitvoeringsbesluiten hiervan;  



 

 

 
Beheerder: OP/SH Referentie: 08 – e - documenten 

Revisie: 28/09/2022 Pagina: 5 van 18 

 

o de Codex over het Welzijn op het werk;  

o het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB); 

o het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties (AREI);  

o het KB van 25 januari 2001, gewijzigd door het KB van 19 januari 2005, betreffende de tijdelijke 

of mobiele bouwplaatsen;  

o KB van 15 december 2010 ‘tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de ge-

zondheid op het werk van uitzendkrachten; 

o de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wet-

geving en reglementering opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropge-

steld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel I.2-2 van de codex over 

het welzijn op het werk; 

o de aanvullende eisen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd door de preventieadviseur; 

o de aanvullende eisen inzake veiligheid en gezondheid opgelegd in het veiligheids- en gezond-

heidsplan door de veiligheidscoördinator ontwerp/verwezenlijking, aangesteld door het bestuur; 

o de Havenpolitieverordening die eveneens van toepassing is in het havengebied van Antwerpen 

(https://www.portofantwerpbruges.com/scheepvaart/regels-en-procedures/havenreglement-en-

verordeningen) 

 

4 Verantwoordelijkheden van de derden  

4.1 Algemeen 

o Elke derde/opdrachtnemer en diens onderaannemers(s) hebben specifieke verplichtingen. Elke 

partij is ertoe gehouden alle opdrachten die hem toevertrouwd worden uit te voeren met naleving 

van de wettelijke schikkingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Men is bijgevolg 

tegenover de opdrachtgever volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor het naleven en het 

doen naleven van alle wettelijke bepalingen evenals de bepalingen van het coördinatieplan voor 

veiligheid, welzijn en gezondheid, door hemzelf, zijn werknemers, zijn onderaannemers, zijn leve-

ranciers en zijn bezoekers. 

o Elke derde dient daartoe instructies te geven aan de voornoemde partijen. 

o Elke derde is ertoe gehouden enkel gekwalificeerde personeel in te zetten op de werklocatie, die 

vertrouwd is met zijn beroepsspecificatie en de gevaren evenals preventiemaatregelen die deze 

met zich meebrengen. Indien zou blijken dat een persoon de veiligheids-, welzijns- en gezond-

heidsinstructie niet kent of niet toepast, kan hem de toegang tot de locatie ontzegd worden. 

o Elke derde beschikt over de wettelijke vereiste medische geschiktheidstests voor de uit te oefe-

nen functie. 

o Tijdens de uitvoering van opdrachten moet er rekening worden gehouden met alle geldende wet-

geving en bepalingen. Wanneer de bepalingen van het ARAB, de codex over het welzijn op het 

werk of andere wettelijke en reglementaire bepalingen minder streng zijn dan deze opgenomen 

in de hier beschreven voorschriften, hebben deze laatste de voorrang. 

o Bij niet-naleving van de voorschriften kan de opdrachtgever sancties opleggen en/of Toezicht op 

het Welzijn op het Werk inschakelen. 

o De artikels zijn niet limitatief maar dienen als uitdrukkelijke herinnering aan de verplichting om de 

noodzakelijke voorzorgs- en preventiemaatregelen te treffen. 

 

https://www.portofantwerpbruges.com/scheepvaart/regels-en-procedures/havenreglement-en-verordeningen
https://www.portofantwerpbruges.com/scheepvaart/regels-en-procedures/havenreglement-en-verordeningen
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4.2 Sancties 

Er geldt een sanctiebeleid indien wordt vastgesteld dat derden de opdracht onveilig uitvoeren. 
Sancties bij het niet naleven van de veiligheidsinstructie(s) door eenzelfde werknemer/derde: 

o 1e inbreuk: 

✓ Mondelinge waarschuwing aan betrokken werknemer/derde met schriftelijke melding over 

deze feiten aan de opdrachtnemer van de werkzaamheden; 

✓ De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de betrokken werknemer zich in orde stelt, noteert de 

naam van de betrokken werknemer en verwittigt zijn eigen verantwoordelijke van deze 

feiten. 

 

o 2e inbreuk: 

✓ Mondelinge waarschuwing aan betrokken werknemer/derde met schriftelijke melding over 

deze feiten aan de opdrachtnemer van de werkzaamheden; 

✓ De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de betrokken werknemer zich in orde stelt, noteert de 

naam van de betrokken werknemer en verwittigt zijn eigen verantwoordelijke dat deze 

werknemer de volgende dag/keer niet meer op de werklocatie toegelaten wordt.  

✓ De betrokken opdrachtnemer stelt een verbeterplan op. Na voorlegging aan en goedkeu-

ring door de opdrachtgever kan de werknemer terug op de site toegelaten worden. 

 

o 3e inbreuk: 

✓ Mondelinge waarschuwing aan betrokken werknemer/derde met schriftelijke melding over 

deze feiten aan de opdrachtnemer van de werkzaamheden. Tevens wordt er een proces-

verbaal opgesteld. 

✓ De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de betrokken werknemer zich in orde stelt, noteert de 

naam van de betrokken werknemer en verwittigt zijn eigen verantwoordelijke dat deze 

werknemer zich onmiddellijk van de werklocatie verwijdert en gedurende de duur van de 

betreffende werkzaamheden, niet meer toegelaten wordt. 

4.3 Arbeidsduur 

De arbeidsduur mag het aantal uren per dag en per week niet overschrijden zoals door de wetgeving is  
vastgesteld. 

 

5 Specifieke voorschriften bij de uitvoering van opdrachten bij 
Port of Antwerp-Bruges 

5.1 Informatieplicht  

5.1.1 Algemeen 

Elke betrokken partij die opdrachten zal uitvoeren: 
o is verplicht vóór aanvang van de opdracht, de nodige informatie betreffende de aan de eigen 

werken verbonden risico's digitaal aan de opdrachtgever alsook aan de SHEQ-afdeling  

(E: voorkomingsbeleid@portofantwerpbruges.com) te bezorgen. Dit ‘plan van aanpak VGM’ zal 

alle deelstappen beschrijven, de verwachte risico's en de preventiemaatregelen die zullen wor-

den genomen om deze risico's uit te schakelen of te verminderen; 

mailto:voorkomingsbeleid@portofantwerpbruges.com


 

 

 
Beheerder: OP/SH Referentie: 08 – e - documenten 

Revisie: 28/09/2022 Pagina: 7 van 18 

 

o dient het document ‘Schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer inzake welzijn op het werk en 

milieu’ ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan Port of Antwerp-Bruges (zie bijlage van dit 

document); 

o is verplicht mee te werken aan de coördinatie en samenwerking bij de uitvoering van de maatre-

gelen inzake veiligheid en gezondheid van de personen betrokken bij het uitvoeren van de op-

dracht; 

o is verplicht zijn eigen werknemers en deze van zijn onderaannemers passende instructies en op-

leiding te geven; 

o dient als werkgever al de bepalingen inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk toe te passen. 

5.1.2 Identificatie van de derden 

Elke derde is verplicht om vóór de aanvang van de opdracht een document te overhandigen aan Port of 
Antwerp-Bruges met identificatiegegevens van de derden, zijn aangestelde, zijn werfverantwoordelijke 
en zijn preventieadviseur. Worden onderaannemers ingeschakeld, dan dient dit document opgemaakt te 
worden per onderaannemer en door de betrokken onderaannemer ondertekend te worden met 
vermelding van de naam van de onderneming waarvoor hij/zij werkt.  

5.1.3 Identificatie buitenlandse derden 

De opdrachtnemer levert binnen de 5 werkdagen na de betekening van de gunningsbrief en 
voorafgaandelijk aan de tewerkstelling op Belgisch grondgebied het bewijs dat hij alle arbeidskrachten 
die naar België zullen worden gedetacheerd* en die hij te werk zal stellen voor de uitvoering van deze 
opdracht elektronisch gemeld heeft bij de Belgische RSZ of RSVZ overeenkomstig de bepalingen van 
titel IV, hoofdstuk VIII "Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen" van de 
Programmawet van 27 december 2006, via het zogenaamde landen overschrijdend Informatiesysteem 
ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie (“Limosa”) op www.limosa.be .   
 
Enkel indien de melding via elektronische weg onmogelijk zou zijn, kan de melding op papier (per brief) 
gebeuren. Indien de opdrachtnemer geen arbeidskrachten zal tewerkstellen die naar België zouden 
worden gedetacheerd of indien de activiteit vrijgesteld zou zijn van de Limosa-verplichting**, dient hij 
hiervoor binnen de 5 werkdagen na de betekening van de gunningsbrief een verklaring op eer te 
bezorgen. 
*Gedetacheerde werknemers zijn personen die tegen loon en onder het gezag van een andere persoon 
in België tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsprestaties leveren en die hetzij a) gewoonlijk werken op het 
grondgebied van een of meer andere landen dan België, b) zijn aangeworven in een ander land dan 
België (Artikel 137, 1° en 2° Programmawet (I) van 27 december 2006). 
 
**Opsomming vrijgestelde activiteiten opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 maart 
2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot 
voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen. 
 

5.2 Werkvergunningen 

5.2.1 Vooraanmelding, werktoelating en werkvergunning voor werken aan sluis- en brugcom-
plexen en werken met nautische impact 

Bij werken aan een brug-/sluiscomplex en werken met nautische impact (werken aan watergebonden 
infrastructuur zoals bruggen, kaaien, sluizen, steigers, enz. en aan vaartuigen die mogelijk een impact 
hebben op scheepvaartverkeer) is de opdrachtnemer verplicht zich vooraf aan te melden om de 
aanmeldprocedure en het verkrijgen van een toelating vlotter te laten verlopen. Dit is van toepassing op 
volgende werken: 

http://www.limosa.be/
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o Duikwerkzaamheden aan haveninfrastructuur; 

o Bij het uitvoeren van ‘warm werk’; 

o De vereenvoudigde meldingsprocedure voor Seveso-bedrijven voor werken in de omgeving van 

de kaaimuur of aan steigers; 

o Straalwerken aan staalconstructies op de kade. 

De vooraanmelding gebeurt via de applicatie “Tool”. Registreren van een bedrijf en hoofdgebruiker kan 
via https://register.portofantwerp.com . De hoofdgebruiker staat in voor de goedkeuring of aanmaak van 
verdere accounts van personen binnen de firma. De applicatie “Tool” is te bereiken via 
https://my.portofantwerp.com. 
 

5.2.2 Toelating aanvragen voor werken met nautische impact aan vaartuigen en infrastructuur 
in de haven 

Bij werken met nautische impact aan vaartuigen en infrastructuur in de haven is de opdrachtnemer 
verplicht zich vooraf aan te melden om de aanmeldprocedure en het verkrijgen van een werktoelating 
vlotter te laten verlopen. Dit is van toepassing op volgende werken. 
 
Bij werken aan: 

o Kunstwerk: werken aan brug- en sluiscomplexen; 

o Kaaiwerken: werken aan kaaien, steigers en andere nautische infrastructuur in de haven; 

o Meren in de laag: met langsscheepse as dwars op de kaai afmeren. 

 
Dient er een toelating gevraagd te worden voor: 

o Warm werk; 

o Straalwerken aan staalconstructies; 

o Duikwerken. 

De vooraanmelding gebeurt via de applicatie “Tool”. Registreren van een bedrijf en hoofdgebruiker kan 
via https://register.portofantwerp.com . De hoofdgebruiker staat in voor de goedkeuring of aanmaak van 
verdere accounts van personen binnen de firma. De applicatie “Tool” is te bereiken via 
https://my.portofantwerp.com. 
 

5.2.3 Werkvergunning voor andere werken dan 5.2.1 

5.2.3.1 Werken met warm-werk 

Bij het uitvoeren van ‘warm-werk, waarbij vonken kunnen veroorzaakt worden (zoals branden, 
slijpen, lassen,…enz), dient Port of Antwerp-Bruges de derden te informeren omtrent de specifieke 
risico’s en preventiemaatregelen met betrekking tot warm werk. 
De uitvoerder van de warm-werken treft alle maatregelen om het risico op brand en/of explosie te 
vermijden. 
Brandbare stoffen die zich gebeurlijk in de onmiddellijke omgeving van de warm-werken bevinden 
dienen te worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de nodige afscherming te worden 
voorzien.  
De derde dient, in de onmiddellijke omgeving van de warm-werken, de gepaste 
brandbestrijdingsmiddelen ter beschikking te houden. De uitvoerders van de werken dienen op de 
hoogte gebracht van de aanwezigheid en de werking van deze middelen. 
Diegene die de werken uitvoert moet steeds bereikbaar zijn door de opdrachtgever. 
Bij las-, slijp- en brandwerkzaamheden op de werkplek steeds de gepaste brandbestrijdingsmiddelen 

https://register.portofantwerp.com/
https://my.portofantwerp.com/
https://register.portofantwerp.com/
https://my.portofantwerp.com/
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voorzien. De personen die op de werf zijn tewerkgesteld inlichten over de aanwezigheid ervan; 
Bij het uitvoeren van warm-werk dient men geruime tijd voor het beëindigen van de dagtaak, deze 
werken te stoppen. 
Vóór het verlaten van de werf dient er gecontroleerd te worden dat er geen smeulende zaken meer 
zijn die voor brandgevaar kunnen zorgen. 

5.2.3.2 Besloten ruimte 

Een besloten ruimte is een ruimte: 

• die niet bestemd is voor een continu verblijf; 

• mét een besloten karakter; 

• en waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig is of kan zijn. 

Werken die hieronder vallen, dienen te gebeuren volgens de geldende procedure en daar bijhorende 
werkvergunning.  
Te nemen maatregelen: 

o Bij het werken in een besloten ruimte moet een melding worden gedaan aan µ 

voorkomingsbeleid@portofantwerpbruges.com. 

o Tijdens de werken of inspectie dient er een geattesteerde veiligheidswacht aanwezig te zijn, 

voorzien van de nodige communicatie-, reddings- en evacuatieapparatuur (degelijk en deugde-

lijke evacuatiemiddel van op het laagste niveau tot boven voorzien); 

o Werken in een besloten ruimten moeten steeds vooraf worden gegaan, door een vrijgavemeting 

van de besloten ruimte door een persoon die de kwalificaties heeft om dit te mogen doen (= geat-

testeerde veiligheidswacht); 

o Aangepast materieel en verlichting gebruiken geschikt voor EX-omstandigheden.  

 

5.3 Werken aan sluis- en brugcomplexen en werken met nautische impact 

5.3.1 Algemeen 

o Men dient zich dagelijks bij het starten en beëindigen van de werktaak aan of af te melden bij 

deze brug- en sluiswachter. Vooraanmelden via de applicatie “Tool”. 

o Communicatiekanaal af te spreken zodat men gedurende de volledige duur van de werken in 

contact kan staan met de personen op de werf om mogelijke interventies door te geven. 

o Op de werf dient steeds een Nederlandstalige verantwoordelijke aanwezig te zijn. 

o Met de gebruikers van de installaties (Operaties) dient er op voorhand afgesproken hoe de Lock-

out/Tag-out/Try-out (LOTOTO) dient te gebeuren om schadelijke interactie te vermijden. 

5.3.2 Werken aan rand van het water 

Voor het uitvoeren van werken en/of het uitoefenen van toezicht/inspectie aan de rand van het water (< 
1,5 m) in het havengebied en waar een collectieve bescherming ontbreekt, is het dragen van een 
reddingsvest steeds verplicht. 
 
Op het sluisplateau gelden er extra regels; indien men zich in de zone bevindt tussen kaaimuur en 
blauwe lijn dan dient men te allen tijde verplicht een reddingsvest en een veiligheidshelm te dragen. 
 
Aan alle betrokken partijen duidelijk maken waar de reddingsmiddelen (reddingsstok en reddingsboei) 
zich bevinden en aanduiden op het werfinrichtingsplan. 
Dergelijke werken worden nooit uitgevoerd door één enkele persoon (cf. wetgeving betreffende de 
afzonderlijk tewerkgestelde werknemers). 

mailto:voorkomingsbeleid@portofantwerpbruges.com
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De derde dient rekening te houden met eventuele deining van het wateroppervlak, onder meer door 
passerend scheepvaartverkeer. Personen die op het dek van een vaartuig en/of vlot werken dienen, bij 
afwezigheid van collectieve beschermingsmiddelen (CBM), steeds een reddingsvest te dragen. 
Het gebruikte materiaal moet gekeurd zijn. Indien duikwerkzaamheden nodig zijn dienen aparte 
risicoanalyses uitgevoerd te worden door de derden. 
Deze werken dienen steeds te gebeuren conform met de richtlijnen van de Havenpolitieverordening. De 
voorschriften die worden opgelegd voor werken vanaf het wateroppervlak, dienen stipt te worden 
nageleefd. 

5.3.3 Duikwerken 

Alle gebeurlijke duikwerken dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het 
KB dd. 23 december 2003 betreffende bescherming van werknemers tegen risico's bij werken in 
hyperbare omstandigheden en overeenkomstig de bepalingen van de Havenpolitieverordening en de 
Havenonderrichtingen. 
Na te leven regels: 

o De derde staat zelf in voor de beveiliging van de zone van eventuele duikwerken; 

o De derden is verplicht een duikvergunning aan te vragen (zie 5.2.1 Werken aan sluis- en brug-

complexen en werken met nautische impact); 

o De derde dient een aparte risicoanalyses uit te voeren.  

o Een duikploeg bestaat altijd minimaal uit 4 personen (aanvullend op art. V.4-21. van de codex):  

✓ duiker;  

✓ veiligheidsduiker;  

✓ chef van de duikwerkzaamheid;  

✓ oppervlakte-assistent of tender.  

Ook dienen deze werken steeds te gebeuren conform de richtlijnen voor havengebruikers. 
o Bij het uitvoeren van duikwerken dient dit duidelijk gecommuniceerd te worden aan de brug- en 

sluiswachter van het betreffende nabijgelegen sluizencomplex.  
o Een geschikt communicatiemiddel is af te spreken en te testen. 
o De voorschriften die worden opgelegd voor werken vanaf het wateroppervlak, dienen stipt te wor-

den nageleefd. 

5.3.4 Doorgang scheepverkeer  

De derden dient rekening te houden dat het scheepvaartverkeer in de nabije omgeving onverminderd zal 
doorgaan. 
De derde zal alle nodige middelen inzetten om de werkzone te beveiligen. De derde dient elke dag de 
kaai “veilig” achter te laten zodat schepen geen averij kunnen oplopen wanneer ze door één of andere 
reden het meerverbod niet respecteren. 
De derden brengt, na overleg met de Havenkapitein, de nodige signalisatie en beseining aan zodat 
aankomend scheepvaartverkeer de werklocatie kan opmerken om het risico op aanvaring te 
verminderen, en houdt ze gedurende de uitvoering van het project in stand en functioneel. 
Men voorziet de nodige en veilige toegangsmiddelen. Zo plaatst men o.a. 2 duikvlaggen en voorziet en 
onderhoudt men voldoende gele flitslichten (geen dagslapers). Dit flitslicht mag niet verblindend werken, 
heeft een zichtbaarheid vanaf 2000 m bij donkere nacht en heldere dampkring en een minimum van 50 
flikkeringen per minuut. 
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5.4 Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (KB 25 januari 2001) 

De derde dient, evenals de subcontractanten en zelfstandigen waarop de derden beroep doet, de 
specifieke verplichtingen van deze wetgeving te volgen. 
Een aantal basisprincipes zijn:  

o Het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan opgesteld voor de specifieke bouwplaats, de bepa-

lingen van toepassing op alle bouwplaatsen (afdeling VI) en de algemene preventieprincipes (art. 

50 en minimumvoorschriften in bijlage III), evenals de aanbevelingen van de veiligheidscoördina-

tor, dienen door de derden (eventuele onderaannemers en zelfstandigen) strikt te worden geres-

pecteerd. 

o De derden die de aangifte doet (aangifte van werken), is verantwoordelijk voor de terbeschikking-

stelling van het elektronisch registratiesysteem van de aanwezigheden conform de aanpassingen 

van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk. Deze verplichting geldt voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van meer dan 

500.000 euro (exclusief btw). 

o Elke derden dient de gekregen instructies na te leven en zonder uitstel gevolg te geven aan de 

opmerking geuit door de opdrachtgever, de bouwdirectie, haar aangestelde en de veiligheidsco-

ordinator. Bij niet naleving van de door de bouwdirectie of veiligheidscoördinator gemaakte op-

merkingen kan de bouwdirectie ertoe overgaan het nodige te doen of te laten doen door derden 

op kosten van de in gebreke gebleven derden.  

o De voertaal voor het dossier en de omgang op de werf is het Nederlands. 

 

6 Arbeidsmiddelen 

6.1 Keuze en gebruik 

Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die op de 
werkplek gebruikt worden. 
Alleen de arbeidsmiddelen welke, rekening houdend met de omstandigheden en risico's verbonden aan 
de omgeving waar de opdrachten worden uitgevoerd (zoals water, schokken, warmte, koude, stof, 
ontplofbare atmosfeer), beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten, mogen 
gebruikt worden. Deze arbeidsmiddelen zijn aangepast aan de gebruikers, goed onderhouden en 
verkeren in goede staat.  
Algemene regels: 

o Bij het eindigen van de dagtaak zullen alle machines en toestellen van de derden tegen misbruik 

worden beveiligd. 

o De installaties, machines en uitrustingen, met inbegrip van al dan niet gemotoriseerde handwerk-

tuigen, moeten: 

✓ vakkundig zijn ontworpen en geconstrueerd, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehou-

den met de beginselen van de ergonomie; 

✓ in een goede staat van onderhoud zijn; 

✓ uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden waarvoor zij zijn ontworpen; 

✓ worden bediend door werknemers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. 

o Installaties en toestellen onder druk moeten, overeenkomstig de vigerende reglementering, regel-

matig worden nagekeken en aan tests of controles worden onderworpen. 

o Enkel elektrisch materiaal conform met het algemeen reglement voor de elektrische installaties 

mag aanwezig zijn en worden aangesloten op de daartoe voorziene verdeelborden. 
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o Bij gebruik van een elektrische werfinstallatie dient deze voor de indienststelling op de bouw-

plaats conform te worden verklaard met het AREI, door een Externe Dienst voor Technische 

Controle (EDTC) vooraleer in gebruik te nemen. 

6.1.1 De minimumvoorschriften van de aangewende arbeidsmiddelen 

o Bij de keuze van de arbeidsmiddelen, moeten de derden rekening houden met: 

✓ de arbeidsomstandigheden; 

✓ de uitvoering; 

✓ de risico’s, voor de veiligheid en de gezondheid van personen, die reeds aanwezig zijn of 

worden toegevoegd door het gebruik van die arbeidsmiddelen. 

o Wanneer het niet mogelijk is om de veiligheid en gezondheid, van de personen bij het gebruik 

van de arbeidsmiddelen, te waarborgen, dienen passende maatregelen te treffen om de risico’s 

tot een minimum te beperken. 

o De aangewende arbeidsmiddelen zullen alleszins moeten voldoen aan de reglementaire bepa-

lingen van de Codex over het welzijn op het werk, Titel VI, Arbeidsmiddelen, Hoofdstuk 1. 

o Indien het voorgaande niet van toepassing zou zijn of slechts ten dele, dan dienen ze te voldoen 

aan algemene minimumvoorschriften. 

o De derden nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tijdens de 

gehele gebruiksduur door een doeltreffend onderhoud in zodanige staat worden gehouden dat zij 

voldoen aan de hiervoor vermelde voorschriften. 

6.1.2 Werken in explosiegevaarlijke ruimten 

De derde moet voor werkzaamheden in explosiezones de ATEX richtlijn naleven. Verder zijn een 
toestemming tot het verrichten van werkzaamheden en een risicoanalyse vereist vooraleer met de 
werkzaamheden in deze zones wordt begonnen.  
De preventieve maatregelen (bijv. gebruik van elektrische apparaten met EX-beschermingsgraad en 
antistatische kledij) zijn van toepassing en er dient specifiek gereedschap te worden gebruikt. 
 

6.2 Collectieve beschermingsmiddelen 

Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet waar nodig collectieve beschermingsmiddelen worden 
voorzien door de derden.  De keuze wordt bepaald op basis van de preventieprincipes van de Codex 
over het welzijn op het werk (Codex, Titel III hoofdstuk I, Afdeling I). 
De derde is onder meer verplicht tot het aanbrengen van collectieve beschermingsmiddelen rond putten 
en vloeropeningen (leuningen en veiligheidsnetten). 
Indien het technisch gezien onmogelijk is collectieve beschermingsmiddelen te voorzien, moet  
de derden vervangende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. 
 

6.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Wanneer de risico’s niet aan de bron kunnen worden uitgeschakeld of niet voldoende kunnen worden 
beperkt met maatregelen, methodes of procedés op het gebied van de arbeidsorganisatie of met 
collectieve technische beschermingsmiddelen, moeten CE-gekeurde persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gebruikt.   
De derde stelt op zijn kosten aan zijn personeel de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen ter 
beschikking conform de geldende voorschriften, teneinde het personeel toe te laten zijn opdracht in 
goede veiligheidsomstandigheden uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat zijn uitvoerders ze dragen en 
opgeleid zijn voor het gebruik ervan en dit op de plaatsen en in de omstandigheden waar ze verplicht 
zijn. Hij moet eveneens toezien op het gebruik ervan en indien nodig zorgen voor het onderhoud en de 
vernieuwing van de beschermingsmiddelen. 
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Deze middelen moeten in alle gevallen: 

o geschikt zijn voor de te vermijden risico’s, zonder zelf een vergroot risico in te houden; 

o beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de werkplaats; 

o afgestemd zijn op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid 

van de personen; 

o na de nodige afregelingen geschikt zijn voor de drager; 

o indien allerlei risico’s het tegelijkertijd dragen van meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel 

noodzakelijk maken, moeten deze op elkaar zijn afgestemd en doeltreffend blijven tegen de be-

trokken risico’s.  

o De omstandigheden waaronder een persoonlijk beschermingsmiddel moet worden gebruikt, in-

zonderheid wat betreft de duur van het dragen, moeten worden bepaald.  Deze omstandigheden 

zijn afhankelijk van de ernst van het risico, de frequentie van de blootstelling aan het risico en de 

kenmerken van de werkplek van elke persoon afzonderlijk, alsmede van de doeltreffendheid van 

het beschermingsmiddel.  

 

6.4 Hef-en hijswerktuigen 

Alle hijsmateriaal en toebehoren dient gekeurd door een EDTC (externe dienst voor technische 
controle). Een geldig keuringsattest moet bij de machine aanwezig zijn.  
Ieder hefwerktuig en elk hulpstuk, met inbegrip van de bestanddelen, bevestigingsmiddelen, 
verankeringen en steunen moet: 

o Goed ontworpen, geconstrueerd en stevig genoeg zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. 

o Op de juiste wijze worden geïnstalleerd en gebruikt. 

o In een goede staat van onderhoud zijn. 

o Overeenkomstig de vigerende reglementering regelmatig worden nagekeken, aan tests en con-

troles worden onderworpen. 

o In het bezit zijn van een geldig en recent keuringsattest dat opgesteld is door een daartoe er-

kende externe dienst voor de technische controle op het werk. 

o Bediend worden door gekwalificeerde werknemers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. 

o Op elk hefwerktuig en elk hulpstuk moet het maximum laadvermogen duidelijk en zichtbaar zijn 

aangegeven. 

o Hefwerktuigen en de hulpstukken mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die 

waarvoor zij zijn bestemd. 

o Bij gebruik van kranen dient men rekening te houden met de beschikbare ruimte. 

o Hijsplan opmaken bij gebruik van kranen rekening houdend met beschikbare ruimte.  

o Indien een deel van de werken wordt uitgevoerd met behulp van een combinatie kraan/werkbak, 

dan dient deze combinatie gekeurd door een EDTC (externe dienst voor technische controle) 

vóór het eerste gebruik op de werf.  

o Alle aanslagpunten controleren alvorens het hijsen uit te voeren. Tijdig duidelijke afspraken ma-

ken rond de toelaatbare massa's op bruggen, sluisplateaus of kaaien.  

o Voorafgaand plan opstellen met de aan- en afvoerroutes van het aan te wenden materieel 

(vrachtwagens,  kranen, enz.). 

o De sluis/brug-activiteiten mogen niet in het gedrang worden gebracht. De derden dient hierbij te 

overleggen met de gebruikers ter plaatse. 
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6.5 Steigers en ladders 

6.5.1 Steiger 

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de werkgever die de steiger monteert, 
demonteert of ombouwt, en de werkgever die de steiger gebruikt. In de meeste gevallen zal het niet om 
dezelfde werkgever gaan. 
Wanneer de werkgever die de steiger gebruikt een andere werkgever is dan degene die de steiger 
monteert, demonteert of ombouwt, bezorgt deze laatste alle nuttige informatie aan de werkgever die de 
steiger gebruikt. 
De gebruiker van een steiger dient een opleiding te hebben ontvangen, die hem in staat stelt de kennis 
en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken.  
Steigers mogen enkel gebruikt worden waarvoor ze gebouwd werden. Het is voor de gebruikers van een 
steiger verboden structurele wijzigingen aan te brengen aan de steiger.  
 
De steigers zijn zo opgesteld dat ze geen bijkomende risico’s inhouden voor het personeel dat zich in de 
buurt ervan dient te verplaatsen. 
Iedere steiger moet naar behoren zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden zodat zij niet kan 
instorten of bij toeval kan gaan schuiven. Het platform, de doorgangen en ladders moeten dusdanig worden 
geconstrueerd, gedimensioneerd, beschermd en gebruikt dat niemand kan vallen of door vallende 
voorwerpen kan worden getroffen. 
 
De steigers moeten door een bevoegd persoon worden nagekeken: 

o Vóór hun ingebruikneming; 

o Ten minste eenmaal per week; 

o Na elke langdurige onderbreking van de werken; 

o Na iedere wijziging, blootstelling aan weer en wind of aardschokken, dit wil zeggen telkens wan-

neer de stabiliteit of de weerstand in gevaar is gebracht; 

o Voor steigers vanaf een bepaalde hoogte, met uitbouw, hangstellingen of specifieke toepassing 

zal er ook een berekeningsnota op basis van de elementaire kennis van de sterkteleer moeten 

uitgevoerd worden. 

Aan de toegang tot de steiger dient er een label te worden gehangen waarop de toegang tot de steiger 
wordt bevestigd, de datum van de uitgevoerde keuring en de naam van de keurder. 
 
De steigers dienen te voldoen aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk,  wat betreft: 

o De montage en materiaalkeuze; 

o Loop- en werkvloer; 

o Vaste stellingen met ladders; 

o Stellingen op schragen; 

o Vliegende stellingen; 

o Beweegbare hangstellingen; 

o Stellingen op wielen. 

De Code van Goede Praktijk Stellingbouw zoals algemeen onderschreven door de Vereniging van 
Stellingbouwbedrijven is eveneens van toepassing. 

6.5.2 Ladders 

De ladders moeten: 

• Stevig genoeg zijn; 

• Op de juiste wijze worden onderhouden; 
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• Gebruikt worden op die plaatsen waarvoor ze zijn bestemd; 

• Steeds in goede staat verkeren; 

• Vrij zijn van beschadigingen; 

• Uitgerust zijn met aangepaste antislipvoorzieningen;  

• Stabiel opgesteld staan op een goede, stevige ondergrond; 

• Altijd 1 m boven de toegangsplaats uitsteken; 

• Ladders die dienst doen als toegangsladder of wanneer ze meer dan 25 sporten tellen, dienen 

steeds bovenaan worden vastgemaakt. 

 

7 Ongevallen en incidenten 

7.1 Rapportering van incidenten 

Elk incident dat een derde overkomt bij de uitvoering van zijn opdracht bij Port of Antwerp-Bruges, dient 
verplicht onmiddellijk te worden gemeld aan de opdrachtgever. Eerst telefonisch aan de specifieke 
contactpersoon bij de opdrachtgever en nadien schriftelijk via email. 
Indien het een tijdelijke of mobiele bouwplaats betreft, dient dit ook gemeld aan de betreffende 
veiligheidscoördinator. 
 
Bij een arbeidsongeval zal de werkgever van het slachtoffer zelf instaan voor de acties die ondernomen 
dienen te worden (onderzoek door eigen preventiedienst, melding, bewarende maatregelen, omstandig 
verslag, ….) zoals bepaald in de wetgeving en in het bijzonder in het KB van 27 maart 1998 betreffende 
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zonder dat hij hiervoor 
bijkomende vergoedingen van het Havenbedrijf Antwerpen mag vorderen.  
Aannemers die betrokken zijn bij het ongeval zullen hun medewerking verlenen bij het onderzoek van 
het ongeval. 
Bij een ernstig arbeidsongeval wordt een omstandig verslag opgemaakt door de derde. 
 

7.2 EHBO 

De derden dient ervoor te zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste 
hulp te verlenen. 
Op alle plaatsen, waar de arbeidsomstandigheden zulks vereisen, dient er eveneens materiaal aanwezig 
te zijn om de eerste hulp te verlenen.  Dit materiaal dient eveneens te zijn voorzien van hiervoor 
vermelde de reglementaire markering en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. 
Tevens moeten het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke eerste hulppost steeds duidelijk 
zichtbaar zijn aangegeven. 
 
 

8 Noodsituaties 

8.1 Noodnummers 

o Ambulance / Brandweer: 112 

o Dringende politiehulp: 101 

o Calamiteit in het havengebied: +32 3 229 67 33  
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8.2 Evacuatie 

Bezoekers dienen door hun opdrachtgever geïnformeerd te worden over de evacuatiemodaliteiten van 
het gebouw waarin ze zich bevinden. 
Vluchtroutes en nooduitgangen dienen vrij te zijn van obstakels en via de kortste weg naar een 
verzamelplaats te voeren. 
 

9 Werkzaamheden met impact op de ondergrond 

9.1 KLIP 

De derde die werkzaamheden uitvoert met impact op de ondergrond is verplicht openbare diensten of 
organismen die een openbare dienst exploiteren op voorhand te doen weten wanneer men de werken 
zal aanvatten, als men werkt in de nabijheid van deze inrichtingen, geleidingen of hun toebehoren. 
De derde dient hiervoor verplicht een KLIP-aanvraag in (conform Decreet houdende de ontsluiting en de 
uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen) en stelt Port of Antwerp-Bruges 
hiervan op de hoogte. De plannen van de kabel- en leidingeigenaars, aangesloten bij het Kabel en 
Leiding Informatie Portaal (KLIP) kunnen worden bekomen via de website: 
https://klip.vlaanderen.be/public 
 
De KLIP-plannen dienen bestudeerd te worden door de uitvoerders voor aanvang van de grondwerken 
en dienen aanwezig te zijn op de werf. 
 
De derde is verantwoordelijk voor alle schade, veroorzaakt tijdens of naar aanleiding van de uitvoering 
van zijn werkzaamheden. De verantwoordelijkheid is algemeen en de derde kan, om aan zijn 
verantwoordelijkheid te ontsnappen, geen enkel feit doen gelden, tenzij hij vóór de uitvoering van zijn 
werken, of uiterlijk in de loop daarvan, een deskundig onderzoek op tegenspraak heeft uitgelokt om het 
bewijs te leveren dat de inrichtingen, geleidingen of hun toebehoren in slechte staat verkeren. 
 
Bij gebreke hieraan zal elke schade, zonder enige voorafgaande procedure of formaliteit door het 
havenbedrijf of de organismen, eigenaars van de inrichtingen, geleidingen of hun toebehoren, mogen 
hersteld worden en is de aannemer gehouden de herstellingskosten, blijkend uit de voorgelegde 
rekeningen, te betalen zonder dat het hem zal veroorloofd zijn het beloop te betwisten. Bij gebreke aan 
onmiddellijke betaling is Port of Antwerp-Bruges gemachtigd om, zonder formaliteiten of procedure, 
bedoelde kosten van de bedragen, verschuldigd aan de derde, af te houden. 
 
 

10 LOTOTO (Lock-out/Tag-out/Try-out) 
 
De procedure waarbij veiligheidssloten, vergrendelingen (lock-outs) en veiligheidstags (tag-outs) worden 
gebruikt voor het veilig en energieloos werken aan installaties, machines of processen dient door elke 
derde gekend te zijn.  
Hierbij worden alle energiebronnen (elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatische, andere ...) 
geïsoleerd, vergrendeld en voorzien van een tag voor aanvang van het werk. 
Met de gebruikers van de installaties dient er op voorhand afgesproken hoe de LOTOTO (LOTO) dient te 
gebeuren zodat het kunstwerk of andere installaties niet in beweging kunnen komen terwijl men de 
werken uitvoert en zo schadelijke interactie wordt vermeden. 
 

  

https://klip.vlaanderen.be/public
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11 Milieuvoorschriften 

11.1 Reglementering 

Alle relevante wettelijke bepalingen i.v.m. milieu zijn van toepassing, waaronder:  
o VLAREM (I&II)4; 

o VLAREMA 5; 

o VLAREBO 6 en de toepasselijke decreten (Vlaanderen); 

o De federale wetgeving; 

o De toepasbare Europese verordeningen; 

o De plaatselijke toepasbare reglementering.  

De derde zorgt voor de afvoer van afvalstoffen, die afkomstig zijn van zijn materialen of van de 
producten die hem toebehoren of werden geproduceerd tijdens de uitvoering van de werken 
(bijvoorbeeld afvalolie).  Indien nodig, doet hij daartoe beroep op erkende ophalers of verwerkers. 
 
Al het vuil, afval of afbraakmateriaal dient hij onmiddellijk van de werkplaats af te voeren en naar de 
daartoe bestemde plaatsen te brengen.   
De derde staat ook in voor het vervoer van de materialen en de overtollige grond die voortkomen 
vanwege zijn werkzaamheden. 
Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden. 
Men zal de nodige maatregelen moeten worden genomen tegen een eventuele bezoedeling van de 
bodem en dokwater. 
 

11.2 Aanwending van gevaarlijke producten 

De derden is ertoe gehouden de wettelijke bepalingen na te leven. Hierbij dient in het bijzonder gelet op 
de keuze van degelijke en geschikte recipiënten, de duidelijke etikettering ervan en de wijze waarop deze 
worden opgeslagen.  Een behoorlijke etikettering moet toelaten op zeer snelle wijze het product te 
identificeren, de risico's te leren kennen en de nodige preventieve maatregelen te nemen. 
 
De tijdelijke opslag moet voldoen aan de wettelijke vereisten, aan deze van de SDS-fiche. De derde 
dient aan Port of Antwerp-Bruges een lijst te verstrekken met alle (gevaarlijke) gebruikte producten en de 
plaats waar ze zich bevinden, hun SDS-fiche alsook de blootstellingsscenario’s die overeenstemmen 
met het gebruik van deze producten op de site, en de toe te passen maatregelen. 
 
Tijdens het werken met gevaarlijke producten dient steeds gebruik gemaakt van de geschikte kledij en 
de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
 

12 Specifieke voorschriften per entiteit 
Hiervoor wordt verwezen naar de documenten die per entiteit zijn vermeld opgemaakt.  
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13 Bijlage:  Schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer inzake 
welzijn op het werk en milieu 

 
Ik ondergetekende1.........................................................................................................................., 
 
gevolmachtigde van2 ..............................................................................................................……., 
 
verklaar de nodige informatie en instructies van Haven van Antwerpen-Brugge inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van het werk die eigen zijn aan de inrichting waarin mijn werknemers werkzaam-
heden komen uitvoeren, te hebben gelezen. De nodige informatie en instructies werden opgenomen in 
"SHEQ-voorschriften" dat raadpleegbaar is op internet via de link:  
https://www.portofantwerpbruges.com/faq/moet-ik-als-derde-aan-bepaalde-voorschriften-voldoen-wanneer-
ik-een-opdracht-uitvoer-bij-port 
 
Bij werven in uitvoering zal ik mij houden aan de plaatselijke veiligheidsregels van de betreffende werf of 
werkzone. 
 
Deze informatie en de passende instructies heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die werken zullen 
uitvoeren in het kader van de opdrachten van Haven van Antwerpen-Brugge. 
 
Van toepassing bij tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: 
Tevens zal ik mij houden aan de bepalingen in het veiligheids- en gezondheidsplan, dat deel uitmaakt van dit 
bestek en verdelen aan mijn (eventuele) onderaannemers. 
 
Deze informatie evenals de passende instructies heb ik eveneens aan mijn onderaannemers(s) 
…………………………………………………………….....................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
(na(a)m(en) van de onderaannemers(s)invullen), overgemaakt. 
 
Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materiaal in overeenstemming met de ter zake bestaande wetge-
ving en over geschikt personeel te beschikken om de door Port of Antwerp-Bruges gevraagde werkzaamhe-
den uit te voeren.  
 
Ik verbind er mij toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
die eigen zijn aan de inrichting waarin mijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven.  
 
De verantwoordelijke(n) voor de veiligheid voor het uit te voeren werk is (zijn)Fout! Bladwijzer niet ge-
definieerd.: 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
die te bereiken is (zijn) via volgende contactgegevens (tel + email): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
In geval van wijzigingen verbind ik er mij toe dit onmiddellijk mee te delen; 

De opdrachtnemer (naam + handtekening),        Datum: 

 
1 Aan te vullen met naam en voornaam 
2 In het geval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel. 

https://www.portofantwerpbruges.com/faq/moet-ik-als-derde-aan-bepaalde-voorschriften-voldoen-wanneer-ik-een-opdracht-uitvoer-bij-port
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