Aanrijdgevaar op
haventerreinen
Gerichte inspecties
in uw branche

De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond
en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Aanrijdgevaar: het belangrijkste arbeidsrisico
op haventerreinen
Deze brochure vertelt u meer over aanrijdgevaar, een van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij werkzaamheden op haventerreinen. Uw bedrijf kan hier ook mee
geconfronteerd worden.
Bij het laden en lossen, bij de op- en overslag en bij het transport en manoeuvreren van goederen en containers op haventerreinen krijgt aanrijdgevaar vaak
onvoldoende aandacht om tot beheersing van dit risico te komen. Medewerkers
op haventerreinen worden met enige regelmaat aangereden door heftrucks,
straddlecarriers, rijdende kranen of andere voertuigen. Vaak met ernstige gevolgen, soms zelfs met een dodelijke afloop. Aanrijdgevaar is een arbeidsrisico dat
bedrijven nagenoeg tot nul kunnen reduceren In de praktijk zijn hiervoor doeltreffende maatregelen beschikbaar. Arboregelgeving helpt daarbij. In deze brochure
kunt u lezen wat u daarvoor moet regelen en waar de Inspectie SZW bij inspecties
op zal letten. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan veilig
werken en het gezond houden van uw werknemers en uw bedrijf.
Leeswijzer					
In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
• welke verplichtingen u als werkgever heeft;
• hoe een bedrijfsinspectie in algemene zin verloopt.
In het tweede deel vindt u:
• een uitwerking van het arbeidsrisico aanrijdgevaar bij werkzaamheden op
haventerreinen;
• de inspectienormen die de Inspectie SZW bij haar inspecties hanteert;
• verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels
te voldoen.
De Inspectie SZW controleert tijdens een inspectie op haventerreinen ook
op het arbeidsrisico aanrijdgevaar. Met deze brochure kunt u zich hier goed
op voorbereiden.
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Deel 1
Veiligheid en gezondheid, uw zorg
Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid
voeren. Daarvoor organiseert u het werk zodanig dat dit geen nadelige invloed
heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers. Kennis van de
risico’s is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar
oplossingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de
hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Risico-inventarisatie & evaluatie en plan van aanpak
Een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is voor ieder bedrijf verplicht. Als voor
uw branche een door de branche ontwikkeld RI&E-instrument bestaat, kunt u dat
terugvinden op www.rie.nl. Deze website geeft uitgebreide informatie over de
RI&E-verplichting. De meeste havenbedrijven hebben een eigen bedrijfspecifieke
RI&E. Of en in welke mate daarin aandacht is voor aanrijdgevaar moet u zelf
nagaan. Risico’s die samenhangen met aanrijdgevaar moeten zijn beschreven en
uitgewerkt in de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak.
Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van aanpak op. Dit kunt u zelf doen
of u kunt het uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau. U bent verplicht uw
RI&E, inclusief het plan van aanpak, te laten toetsen. Dit kunt u laten doen door
een gecertificeerde deskundige die aan uw bedrijf is verbonden of door een
gecertificeerde arbodienst. Voor bedrijven met ten hoogste 25 werknemers geldt
een uitzondering. De deskundige toets hoeft dan niet te worden uitgevoerd,
mits gebruik gemaakt wordt van een erkende branchespecifiek RI&E- De website
www.rie.nl vermeldt of een RI&E-instrument erkend is.
In het plan van aanpak beschrijft u:
• welke verbeteringen u wilt doorvoeren;
• welke verbeteringen prioriteit hebben;
• wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn;
• wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.
Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
• Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen, bijvoorbeeld toepassen van sensoren waarmee dode hoek ongevallen beperkt kunnen
worden, een overzichtelijke en duidelijk bewegwijzerde indeling van het
haventerrein en stimuleren van bewust veilig werknemergedrag.
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• I s deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische en/of economische redenen), dan treft u maatregelen die voor alle
werknemers gunstig zijn. Bijvoorbeeld: duidelijke afspraken over ‘go, en no-go
areas’ op het haventerrein of eenvoudige hulpmiddelen zoals bolle spiegels om
onoverzichtelijke rijgedeeltes beter te kunnen zien.
• In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of
een algemeen beschermende aanpak te kiezen. In die gevallen verstrekt u
persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemers die bescherming
bieden bij een eventuele aanrijding (bijvoorbeeld veiligheidshelmen, veiligheidsschoenen, handschoenen, gebruik van gordels), waarbij u ook toeziet
dat deze gebruikt worden.
Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie.
Wilt u een uitzendkracht of inleenkracht inhuren? Dan moet u het uitzendbureau
inlichten over de risico’s van de werkzaamheden. Stuur het deel van uw RI&E dat
betrekking heeft op de werkzaamheden van de uitzendkracht op tijd naar het
uitzendbureau. Zo zijn tijdelijke medewerkers vooraf goed op de hoogte van de
risico’s die samenhangen met de aangeboden werkzaamheden en de manier
waarop uw bedrijf deze aanpakt.

De Inspectie SZW bij u op bezoek
Hoe verloopt een bedrijfsinspectie?
De inspecteur wil tijdens een inspectie zien hoe de werknemers in uw bedrijf
werken. Hij toetst of dat op een veilige en gezonde manier gebeurt. Werken er in
uw bedrijf ook stagiairs of studenten, dan controleert de inspecteur ook hun
arbeidsomstandigheden voor zover deze werkzaamheden te vergelijken zijn met
de beroepspraktijk.
De inspecteur komt meestal onaangekondigd langs omdat hij zoveel mogelijk de
gewone, dagelijkse gang van zaken wil controleren. Als er binnen uw bedrijf veilig
en gezond gewerkt wordt hoeft een inspectie meestal niet langer dan twee uur te
duren. Tijdens de inspectie zal de inspecteur u vragen stellen en samen met u of
uw vertegenwoordiger over de werkvloer lopen om de werknemers aan het werk te
zien en hen aan te spreken. Bij aanvang van de inspectie zal de inspecteur meestal
vragen of een lid van de personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig
wil zijn. Deze personen hebben wettelijk het recht om de inspecteur te vergezellen. Bovendien hebben zij het recht om een gesprek met de inspecteur te vragen
zonder dat u als werkgever daarbij aanwezig bent.
Inspecteurs voeren niet alleen inspecties uit. Zij kunnen ook informatie verzamelen
over arbeidsomstandigheden aan de hand van vragenlijsten, waarbij bijvoorbeeld
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het nalevingsniveau van de wetgeving wordt onderzocht. Voor een dergelijk
bezoek maakt de inspecteur vooraf een afspraak.
De inspectie verloopt als volgt:
• De inspecteur kijkt op de werkplek hoe u de regels voor de belangrijkste
arbeidsrisico’s naleeft.
• De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of met uw vertegenwoordiger.
Als u niet, of niet voldoende, aan de verplichtingen voldoet, zal de inspecteur
afspraken met u maken over de naleving van de verplichtingen.
• De inspecteur legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de
vorm van een waarschuwing of een eis. Bij sommige overtredingen kan de
inspecteur direct een boeterapport opmaken.
Deze brochure gaat over aanrijdgevaar bij werkzaamheden op haventerreinen.
Voor uw bedrijf gelden ook nog andere, specifieke regels of risico’s, die samenhangen met een veilige en gezonde werkplek. Het kan bijvoorbeeld gaan om valgevaar, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, fysieke belasting of
werkdruk of een combinatie hiervan. Deze risico’s horen in de R&IE en in het plan
van aanpak thuis. U moet uw maatregelen treffen om deze risico’s weg te nemen
of te verminderen. Zo is voor het veilig werken met containers een specifieke
brochure gemaakt waarin duidelijk staat aangegeven wat de risico’s kunnen zijn
en hoe deze aan te pakken (zie www.inspectieszw.nl )
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U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen
De werkwijze van de Inspectie SZW gaat uit van ‘hard waar het moet, zacht waar
het kan’. In de praktijk werkt dat als volgt. Een inspecteur kijkt bij een overtreding
naar het gevaar en naar de algehele situatie in een bedrijf. Levert een overtreding
groot gevaar op voor werknemers, dan zal hij altijd formeel handhaven, ongeacht
de situatie in het bedrijf. Gaat het om een overtreding zonder direct gevaar, dan
kijkt de inspecteur of de arbeidsomstandigheden en het arbobeleid in het algemeen goed zijn geregeld. Is dat het geval dan krijgt de werkgever de gelegenheid
de overtreding(en) zelf op te lossen. Is dat niet het geval dan geeft de inspecteur
een waarschuwing of stelt een eis. U krijgt een waarschuwing als direct duidelijk is
wat u moet doen om een overtreding op te heffen. U krijgt een eis als dat niet
direct duidelijk is. De Inspectie SZW geeft in deze eis aan wat u precies moet doen
om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Bij een waarschuwing of een eis krijgt u een bepaalde termijn om de overtreding
weg te nemen. Hoeveel tijd u krijgt, is afhankelijk van de aard van de overtreding.
De Inspectie SZW komt meestal controleren of u de aanwijzingen heeft opgevolgd.
Heeft u niet binnen de gestelde termijn de aanwijzingen opgevolgd, dan krijgt u
alsnog een boete. Deze controle kan direct na het verlopen van de gestelde termijn
plaatsvinden, maar kan ook later gepland worden. Als u een eis of een boete krijgt,
kunt u altijd uw zienswijze kenbaar maken of bezwaar aantekenen.
Bij een zware overtreding zal de inspecteur zonder meer een boete geven. Ook als
er sprake is van een herhaling van de overtreding (daarbij wordt vijf jaar terug
gekeken), wordt direct een boete gegeven, ook bij een minder ernstige overtreding. Als er direct gevaar is voor de medewerkers, zal de inspecteur het werk
(gedeeltelijk) stilleggen totdat de overtreding is opgeheven. De hoogte van een
boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omvang van uw bedrijf.
Kleine bedrijven betalen minder dan grote. Boetes naar aanleiding van een
ongeval zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen. Mocht u al eerder een boete
hebben gekregen op dezelfde of een soortgelijke overtreding, dan krijgt u een
verhoogde boete en een waarschuwing dat uw bedrijf (of een gedeelte daarvan) de
volgende keer preventief kan worden stilgelegd voor een periode van minimaal 1
en maximaal 3 maanden. Als de inspecteur strafbare feiten constateert, maakt hij
een proces-verbaal op.
Ook werknemers kunnen een boete krijgen, namelijk wanneer zij zich bewust niet
houden aan de veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen terwijl deze wel beschikbaar zijn, wanneer zij
beveiligingen van een machine verwijderen of uitschakelen, wanneer zij personen
in plaats van goederen heffen met een heftruck, onveilig rijgedrag vertonen of
wanneer zij zich bewust op plekken begeven die vanwege de veiligheid als ‘no-goarea’ zijn aangemerkt.
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Wat u nog meer moet weten
Voorlichting, onderricht en toezicht
Als werkgever moet u uw werknemers informeren over de risico’s die zij lopen bij
hun werkzaamheden. Voorlichting en instructie zijn belangrijke middelen om
ongevallen, verzuim en stagnatie van de werkzaamheden te voorkomen of te
beperken. Als werkgever moet u er bovendien op toezien dat de werknemers zich
houden aan de instructies en voorschriften.
De Inspectie SZW heeft in toenemende mate aandacht voor (on)veilig gedrag op de
werkvloer. Werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat
om veilig en gezond werken. Zij moeten met de nodige voorzichtigheid en
zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen. Begaat een werknemer een
ernstige overtreding en had hij kunnen weten (door voorlichting of instructie) dat
het om een overtreding van de wet gaat, dan kan de inspecteur de werknemer een
boete geven.
Preventiemedewerker
Ieder bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen of iemand binnen het
bedrijf de preventietaken laten uitvoeren. Deze medewerker speelt een belangrijke
rol bij het maken van de RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze persoon een
rol spelen bij het geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan
collega’s en bij het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft uw
bedrijf niet meer dan 25 medewerkers, dan kunt u als werkgever zelf de taak van
preventiemedewerker vervullen.
Bedrijfshulpverlening
De Inspectie SZW kan ook de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV)
inspecteren. De BHV-organisatie is onderdeel van uw RI&E en het plan van aanpak.
Een aantal zaken moet u in ieder geval op orde hebben. Zo moeten één of meer
werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Hoeveel BHV-ers u nodig heeft,
hangt af van de omvang van uw bedrijf en de risico’s van de werkzaamheden.
Iedere BHV-er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken (eerste hulp bij
ongevallen, branden blussen en ontruimen) zijn opgeleid. De BHV-organisatie als
totaal moet in staat zijn alle drie de hulpverleningstaken uit te voeren. Als u een
gebruiksvergunning heeft, worden daarin mogelijk nog andere eisen gesteld aan
uw BHV-organisatie. U kunt de BHV ook gezamenlijk met andere bedrijven in uw
omgeving realiseren.
Systeeminspectie
Het kan zijn dat de wijze waarop u uw zorg voor arbeidsomstandigheden heeft
georganiseerd, niet voldoende is. Bijvoorbeeld als binnen uw bedrijf de wezenlijke
kenmerken van arbozorg zoals voorlichting, onderricht en toezicht, onderhoudsprogramma’s en toebedeling van taken en verantwoordelijkheden op arbogebied
Aanrijdgevaar op haventerreinen | 9

onvoldoende op orde zijn. Wanneer de Inspectie SZW dit vermoedt, voert zij in
veel gevallen een systeeminspectie uit. Dit gebeurt door interviews met u, enkele
van uw werknemers en eventuele leidinggevenden in uw bedrijf. Na afloop
bespreekt de inspecteur met u de resultaten. Ze kunnen leiden tot een eis. Daarna
krijgt u de mogelijkheid om uw aanpak aan te passen.
Klachten
Soms ontvangt de Inspectie SZW klachten over arbeidsomstandigheden in een
bedrijf. De Inspectie SZW neemt een klacht alleen in behandeling als deze komt
van een werknemer (of een relatie of rechtshulpverlener van die werknemer) of
een vakbond. Klachten of tips van anderen onderzoekt de Inspectie SZW in
principe niet, tenzij er sprake is van ernstig gevaar voor personen.
Ongevallen
Ernstige arbeidsongevallen moet u melden bij de Inspectie SZW. Het gaat om
arbeidsongevallen met dodelijke afloop en ongevallen waarna een ziekenhuisopname volgt of iemand – naar het oordeel van een arts – blijvend letsel oploopt. De
Inspectie SZW voert dan een onderzoek uit. Voor stagiairs en studenten geldt een
meldingsplicht als het ongeval plaatsvindt door verrichtingen die vergelijkbaar
zijn met de beroepspraktijk. Het centrale telefoonnummer voor het melden van
klachten en ongevallen is 0800-5151.
Beroepsziekten
Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
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De diverse branches, betrokken bij werkzaamheden op haventerreinen
Op haventerreinen zijn veel verschillende bedrijven werkzaam. Het betreft op- en
overslagbedrijven bij haventerminals, laad- en loskades, opslaglocaties op
zeehaventerreinen en andere havenbedrijven zoals onderhoudsbedrijven, bedrijven
die grondstoffen verwerken of handelsondernemingen. De werkzaamheden die
deze bedrijven uitvoeren, hebben primair betrekking op het laden, lossen en de
op- en overslag van goederen zoals containers, stukgoed of bulkgoed. Tal van
beroepen houden zich met deze werkzaamheden bezig. Denk aan
kraanmachinisten, sjorders, walpersoneel, logistieke ondersteuners,
vrachtwagenchauffeurs, straddlecarrierchauffeurs en reachtruckchauffeurs.
De werkzaamheden op haventerreinen brengen grote arbeidsrisico’s met zich mee.
Aanrijdgevaar is een van de grootste risico’s. Cijfers van de Inspectie SZW laten zien
dat aanrijdgevaar hardnekkig is en zelfs toeneemt.
Door middel van deze brochure wil de Inspectie SZW aanrijdgevaar onder de
aandacht brengen en doeltreffende maatregelen stimuleren. Bijvoorbeeld door de
overzichtelijkheid van de logistieke inrichting van de goederenstromen te
verbeteren, het wegdek/bestrating te verbeteren, belijning aan te leggen,
verkeersvoorschriften en verkeersregels op te stellen en veiliger transportmiddelen
in te zetten.
Daarnaast wil de Inspectie SZW ook aandacht voor organisatorische en
beleidsmatige maatregelen zoals concrete instructies over aanrijdgevaar en
duidelijke voorlichting aan ‘derden’.
Naast technische en organisatorische maatregelen is het gedrag van de mensen op
de werkvloer zeer wezenlijk voor veiligheid. Zo’n 95% van het menselijk gedrag
vindt onbewust plaats. Onveilig (rij)gedrag is in de meeste gevallen ook onbewust.
Daarom is het zaak om ook te werken aan bewust veilig gedrag van de mensen op
de werkvloer. Daarbij hebben werknemers niet alleen de verantwoordelijkheid voor
hun eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen (collega’s, ‘derden’) aanwezig
op het haventerrein.
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Deel 2
Aanrijdgevaar: belangrijkste arbeidsrisico nader belicht
In dit deel kunt u lezen wat aanrijdgevaar inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn
voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers, en wat u moet regelen
om dit te voorkomen. De Inspectie SZW controleert hierop bij de inspecties. Aan
het eind volgen verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen
die u kunnen helpen om aan de regels in de Arbowet te voldoen.
Dit deel van de brochure gaat dieper in op het arbeidsrisico aanrijdgevaar bij
werkzaamheden op haventerreinen.
Hoe is het risico aanrijdgevaar bepaald?
De Inspectie SZW heeft het arbeidsrisico aanrijdgevaar op haventerreinen bepaald
aan de hand van:
• ongevallencijfers in de havens;
• instroomcijfers op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
en de Wet werk en inkomen;
• naar arbeidsvermogen (WIA);
• wetenschappelijk onderzoek;
• overleg met sociale partners;
• consultatie van collega-inspectiediensten in naburige havenlanden.

Aanrijdgevaar haventerreinen
Voor mensen die werken op haventerreinen is aanrijdgevaar het belangrijkste
arbeidsrisico. Uit beschikbare gegevens van de Inspectie SZW blijkt dat 50% van de
ongevallen ontstaat door beperkt zicht en ruim 30% door de afwezigheid van een
scheiding tussen mens en voertuig. Andere belangrijke oorzaken zijn: gedrag,
snelheid en gebrek aan rijervaring.
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Wat zijn de risico’s?
Een onveilig ingericht haventerrein kan leiden tot ongevallen met als gevolg
verzuim, blijvend letsel of zelfs een dodelijke afloop. De belangrijkste oorzaken
van aanrijdingen zijn:
• risicovol gedrag;
• onvoldoende veiligheid rondom intern transport, afwezigheid van scheiding
tussen mens en voertuig;
• diversiteit aan transportmiddelen: van straddle-carrier tot palletwagen, van
vrachtwagen tot bestelauto, van havenkraan tot heftruck, elk voertuig heeft zijn
eigen aanrijdrisico;
• verschillende disciplines die samenkomen: het haventerrein kan ook de
voortzetting van de openbare weg zijn);
• slechte staat van het wegdek/bestrating;
• uitglijden, struikelen of vallen;
• vallen van hoogte (laden/lossen, verhoogde opslagplaatsen);
• gebrek aan onderhoud van transportmiddelen waardoor bijvoorbeeld slecht
zicht ontstaat of de kwaliteit van de remmen onvoldoende is;
• onveilig/ondeskundig gebruik van voertuigen.
Wat moet u doen?
Naast technische maatregelen zijn ook organisatorische maatregelen noodzakelijk
om ongevallen te voorkomen. Door een betere planning, een juist gebruik van
voertuigen en bewust veilig (rij)gedrag zijn veel ongevallen te voorkomen.
Doeltreffende voorlichting, onderricht en toezicht op en door het personeel spelen
een belangrijke rol bij de inrichting van een veilige werkomgeving. Het veiligheidsbewustzijn van organisatie en individuele medewerker maken het verschil tussen wel
of niet heelhuids terugkeren naar huis aan het einde van de werkdag.
U verkleint de kans op ongevallen aanzienlijk door gericht aandacht te besteden
aan een veilige inrichting van het haventerrein. Daarnaast is het belangrijk om de
logistieke werkprocessen goed en veilig te organiseren. Deze zijn immers voor een
groot deel ‘core business’ bij het werk in de havens. Ook de deskundigheid en
verantwoordelijkheid van werknemers speelt een grote rol bij de vermindering van
ongevallen. Bijvoorbeeld op arbeidsplaatsen op hoogte en bij het gebruik van
transport-, hijs- en hefmiddelen. Daarbij zijn de volgende onderwerpen van
belang:
Veiligheidsbewustzijn
Bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het belangrijk
om eerst de werkzaamheden in kaart te brengen waarbij voertuigen (inclusief
bezoek aan voertuigen) zijn betrokken. Doe dit over een redelijke termijn,
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bijvoorbeeld gedurende een week. Voorbeelden van in kaart te brengen
werkzaamheden:
• aankomst en vertrek;
• transportbewegingen binnen het haventerrein (inclusief
havenkraanactiviteiten);
• laden, lossen en vastzetten van containers en lading (inclusief aanbrengen
dekkleden, netten en overige bekleding);
• aan- en afkoppelen van wagens (inclusief eventueel valgevaar);
• aanwezigheid van personen op het terrein;
• onderhoud van de voertuigen waarmee gewerkt wordt.
Vervolgens worden de risico’s bepaald die verbonden zijn aan deze activiteiten.
Voorbeelden van voor u behulpzame vragen:
• Is het in deze situatie mogelijk dat personen door voertuigen kunnen worden
aangereden?
• Is het noodzakelijk dat personen en voertuigen van hetzelfde gebied gebruik
maken?
• Zijn er onbedoelde obstakels in de route?
• Is er sprake van tweerichtingen in de route?
• Kunnen voertuigen omvallen?
• Kan iemand van een voertuig vallen?
• Kan lading vallen?
Bij het vaststellen van risico’s moeten tenminste de volgende onderwerpen aan
de orde te komen:
Werkdruk/werkhouding/veilig gedrag
• Staan de voertuigbestuurders onder druk om minder veilig te werken? Voelen zij
zich gedwongen sneller te rijden dan verantwoord is? Bijvoorbeeld op basis van
een te krap werkschema?
• Is er een risico dat bestuurders oververmoeid hun taken moeten uitvoeren?
Bijvoorbeeld door te lange werktijden?
• Werken bestuurders veilig? Bijvoorbeeld bij het in- of uitstappen, tijdens het
laden of lossen, tijdens het wachten?
• Houden zij zich aan de aangegeven routes en snelheidsbeperkingen?
Volgen bestuurders de aangegeven routes? Of kiezen zij de kortste weg om
tijd te winnen?
Veilige logistieke processen
• Is veiligheid een uitgangspunt bij de inrichting van het logistieke proces van
de afhandeling van de goederenstromen? Waaruit blijkt dit?
• Waar zijn knelpunten zichtbaar op het haventerrein?
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Verkeersregels
• Zijn de routes duidelijk aangegeven en gescheiden voor voertuigen en
personen? Is bijvoorbeeld het gedeelte waar straddlecarriers rijden
afgesloten voor personen?
• Is er op de routes zo veel mogelijk éénrichtingverkeer ingesteld?
• Zijn de snelheidsbeperkingen in overeenstemming met de omstandigheden
en zijn zij duidelijk aangegeven?
• Zijn er voorzieningen voor te water geraakte personen om er weer uitkomen?
Bijvoorbeeld in een situatie waarbij een voertuig van een kade in het water is
terecht gekomen?
• Zijn er duidelijke voorschriften en fysieke verkeersaanwijzingen voor chauffeurs
en bijrijders? Bijvoorbeeld over waar zij wel mogen instappen, uitstappen en
lopen, en op welke plaatsen niet?
Veilige terreinen / infrastructuur
• Is het haventerrein waar de voertuigen rijden veilig en geschikt voor het type
en aantal voertuigen?
• Wordt waar mogelijk voorkomen dat routes elkaar kruisen?
• Zijn de routes goed onderhouden?
• Is de lay-out van de routes dusdanig dat onnodig keren van voertuigen wordt
voorkomen? En als dit niet te voorkomen is, is er dan voldoende ruimte om
veilig te kunnen keren?
• Is er voldoende ruimte voor laad- en losactiviteiten en is dat duidelijk aangegeven?
• Zijn er plaatsen ingeruimd en duidelijk aangegeven voor de veilige opslag
van goederen?
• Zijn er obstakels op het terrein die onverwachte voertuigbewegingen kunnen
veroorzaken? Bijvoorbeeld stoepranden, randen of verkeerd geplaatste lading?
• Is het haventerrein voldoende verlicht als de (weers)omstandigheden dit
noodzakelijk maken?
• Is de zichtbaarheid van voertuigen en personen in het algemeen en bij slechtzicht-situaties in het bijzonder (mist en nachtelijke activiteiten) gewaarborgd?
• Zijn de plaatsen met valgevaar voldoende duidelijk aangegeven? Bijvoorbeeld
bij loading-docks?
• Zijn de einden van de havenkades voldoende gemarkeerd? Bijvoorbeeld om
valgevaar te beperken?
• Zijn er voldoende mogelijkheden voor drenkelingen om uit het water weer op
de kades te kunnen?
Veilige voertuigen
• Zijn de voertuigen zelf veilig en geschikt voor het doel waarvoor ze worden
gebruikt?
• Zijn ze goed onderhouden (denk aan veiligheidvoorzieningen, remmen,
hulpmiddelen voor beter zicht)?
• Moeten ze worden vervangen door nieuwe, veiliger voertuigen? Let daarbij
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op het verschil in zichtbaarheid vanuit
de cabines van de voertuigen door het
onderscheid in voertuigen ingericht
voor links verkeer en voertuigen
ingericht voor rechts verkeer.
• Het is inmiddels mogelijk heftrucks en
andere mobiele arbeidsmiddelen te
voorzien van sensoren die personen en
of objecten kunnen detecteren. Deze
ontwikkeling is de opmaat voor een
nieuwe stand der techniek.
Bestuurders, bezoekers, werknemers
• Biedt het bedrijf bezoekende voertuigbestuurders een veilige route en
mogelijkheid voor het eten van maaltijden, een sanitaire stop of het roken?
• Zijn er andere werknemers of derden,
die zich ophouden op het haventerrein
en zijn deze voldoende geïnstrueerd
over de risico’s van het werk, inclusief
aanrijdgevaar?
• Zijn de werknemers voldoende deskundig/getraind om veilig met betreffende
voertuigen en hijs- en hefmiddelen om
te gaan?
• Vertonen werknemers veilig rijgedrag,
rijden zij niet te hard en houden zij zich
aan de voorschriften?
• Vraag met zekere regelmaat aan
voertuigbestuurders en andere personen op het haventerrein of in hun ogen
duidelijk is aangegeven waar zij zich
mogen begeven en waar zij zich aan
moeten houden. Verwerk dit bij het
updaten van de RI&E.
Zorg ervoor dat altijd de laatste wijzigingen worden bijgehouden. Bij de invoering
van nieuwe voertuigen, materieel of
werkmethoden en bij veranderingen in de
lay-out van het haventerrein moet dit in
de RI&E worden bijgewerkt.
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Communicatie
Communicatie over een veilige inrichting van het haventerrein is essentieel. Zo
ook de communicatie over maatregelen ter voorkoming van aanrijdgevaar en het
daarbij behorend veilig gedrag van werknemers en overige gebruikers van het
haventerrein. Inzicht in ieders eigen verantwoordelijkheden en in die van anderen
is daarbij een must. De verantwoordelijkheden moeten in functiebeschrijvingen
zijn vastgelegd. Zij moeten tegelijk een vast onderdeel van opleidingen zijn, zodat
de veiligheid op de arbeidsplaats tijdens de dagelijkse onderlinge contactmomenten kan worden geborgd.
Bepaal daarbij welke werkwijze het beste bij uw bedrijf past. Zorg voor een systeem
van registratie van ongevallen en incidenten. Zorg dat deze gegevens voor iedereen
beschikbaar en inzichtelijk zijn en maak hiervan gebruik bij de werkbesprekingen
en toolboxmeetingen en leg dat vast. Voorbeelden van acties en middelen die u
hierbij kunt inzetten:
• Publiceer nieuwsbrieven of nieuwsalerts, zowel voor werknemers als voor
bezoekers.
• Geef specifieke opleidingen voor uw eigen voertuigbestuurders en herhaal deze
regelmatig.
• Stel aangepaste toegangseisen en/of opleidingsverplichtingen vast voor bezoekers van het haventerrein (het verplicht stellen van een persoonsgebonden
certificaat valt hierbij te overwegen). Let hierbij op de verschillende talen die
men spreekt op het haventerrein en zorg ervoor dat alle noodzakelijke informatie in een voor iedereen toegankelijke taal beschikbaar is. Werk daarbij zoveel
mogelijk met beeldtaal/pictogrammen en zo weinig mogelijk met tekst.
• Maak gebruik van verkeerstekens en verkeerssignalen zoals die gelden op de
openbare weg.
• Toon dagelijks het aantal ongevalvrije dagen ter motivatie.
• Bied iedereen de mogelijkheid om adviezen van de werkvloer direct naar
leidinggevenden door te geven en laat zien dat de adviezen serieus worden
genomen (bijvoorbeeld gekoppeld aan een ideeënbox met jaarlijkse ‘hoofdprijs’). Sommige bedrijven geven alle werknemers en inleenkrachten notitieblokjes waarop zij onveilige situaties snel kunnen noteren en doorgegeven.
• Beloon veiligheidsbewust gedrag (bijvoorbeeld door periodiek ‘prijzen’ uit te
loven).
• Verleen personen en bedrijven geen toegang tot het haventerrein als zij zich niet
aan de gestelde regels houden.
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Een complicerende factor voor het haventerrein is het samenkomen van vele
disciplines. Daarom is veilig gebruik van het haventerrein gebaat bij uniforme,
onderlinge afspraken. Voor eigen werknemers is het relatief eenvoudig hier de
regie op te voeren, voor bezoekende werknemers is dat complexer. Voorbeelden
van een bruikbare aanpak hiervoor:
• Stel een terreincoördinator aan met de bevoegdheid om voertuigen en/of
personen de toegang tot het haventerrein te ontzeggen.
• Geef toegangsvergunningen af (let op de taal!) met beperkte duur en check
regelmatig of vergunninggebruikers nog wel geschikt zijn. Neem daarbij punten
als onveilig gedrag en veroorzaakte aanrijdongevallen in overweging.
• Voer ingangscontrole in met een check op het juiste bezoekadres. Bij een
verkeerde aanrijdroute is het namelijk handiger om te keren bij de ingang dan
op het haventerrein zelf. En geef bezoekers route, voorschriften en snelheidsbeperkingen schriftelijk (denk aan de taal!) mee. Overweeg ook de mogelijkheid
om dit op de achterzijde van facturen en afleverbonnen te printen.
• Geef werkzaamheden aan het haventerrein direct door aan gebruikers en stel zo
nodig duidelijk aangegeven omrijdroutes in. Digitale hulpmiddelen zoals een
routeplanner met gedetailleerde informatie over de rijroutes op het haventerrein kunnen daarbij nuttig zijn.
Hoe inspecteert de Inspectie SZW?
De inspecteur gaat tijdens een inspectiebezoek na of de arbeidsplaats voldoet
aan de wettelijke bepalingen. Hij controleert de volgende onderdelen:
• voldoende doeltreffende voorzieningen op het gebied van logistiek, infrastructuur, kwaliteit transportmiddelen en verkeersregels;
• voorlichting, onderricht van werknemers met betrekking tot veilig (rij)gedrag en
de organisatie van het toezicht daarop;
• aantoonbaar borgen van arbozorg in de organisatie om aanrijdgevaar zoveel
mogelijk te voorkomen (beleid, actuele en volledige RIE en plan van aanpak
alsook de vertaling daarvan op de werkvloer).
Daarbij vindt in eerste instantie een inspectie plaats ten aanzien van de veiligheidseisen en de algemene staat. De werking van veiligheidsvoorzieningen kunnen
functioneel getest worden. Afhankelijk van de geconstateerde feiten worden in
tweede instantie ook documenten gecontroleerd, zoals een RI&E met het bijbehorende plan van aanpak.
De inspecteur gaat in zijn handhaving altijd uit van de stand der techniek. Hij
onderzoekt daarbij in welke mate de meest actuele wetenschappelijke inzichten
rondom een veilige inrichting van haventerreinen en een veilig gebruik van
arbeidsmiddelen leidend zijn voor het stellen van eisen aan het bedrijf.
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Meer informatie
Algemeen
• Brochure ‘Heftrucks: Hoe voorkom ik ongevallen en schade?’
(zie www. inspectieszw.nl onder publicaties)
• Arbo-Informatieblad: AI-14: Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag
(zie www.sdu.nl)
• www.arboportaal.nl
Sector
• Deltalinqs (zie www.deltalinqs.nl)
• Stichting Veilige Haven (zie www.stichtingveiligehaven.nl)
• www.nautilusnl.org
• www.fnvbondgenoten.nl/branches_bedrijven/branches/vervoer/havens
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
• Arbobesluit, hoofdstuk 3 en 7
• Warenwetbesluit Machines, Warenwetbesluit drukapparatuur
Inspectie SZW
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Inspectie SZW, 2013. In deze
brochure staat uitgebreid informatie over aanrijdgevaar, het belangrijkste arbeidsrisico bij werkzaamheden op haventerreinen. U kunt lezen hoe de Inspectie SZW
op deze risico’s inspecteert. Mogelijk zijn niet al de genoemde aspecten van dit
risico’s in uw bedrijf aan de orde, dan is dat deel van de tekst niet op u van toepassing. Is er in uw bedrijf sprake van andere risico’s die niet in deze brochure zijn
genoemd, dan moet u deze risico’s ook opnemen in de RI&E en het plan van
aanpak. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico’s weg te nemen of te
verminderen. De regels waar het in deze brochure over gaat zijn bestaande regels.
Meer informatie vindt u op www. inspectieszw.nl en www.arboportaal.nl. Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet verantwoordelijk voor
informatie op websites van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen.
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.inspectieszw.nl. Daar
vindt u ook meer informatie over de verwijzingen naar bestaande instrumenten
en hulpmiddelen in deze brochure. Alle Arbowet- en regelgeving vindt u op
www.overheid.nl
Met dank aan alle meewerkende bedrijven en organisaties uit de branche.
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