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       VEILIGHEID = PRIORITAIR! 

 
Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht in 

het verkeer.  

Er is beslist om in alle bedrijven vanaf  

1 januari 2014 erop toe te zien dat de veiligheids-

gordel ook gebruikt wordt tijdens het verplaatsen 

van wagens en shuntbusjes op kaai en bij het laden 

en lossen van schepen.  De hiërarchische lijn zal 

erop toezien dat deze afspraak wordt nageleefd 

door havenarbeiders, havenarbeiders van het 

aanvullend contingent en vaklui. 

 

            
 

Wie de gordel draagt,  

heeft 50% meer kans  

om een ongeval te overleven! 
 

Verkeer op de terminal / lossen en laden 

van schepen 
 

Alle inzittenden van een wagen of shuntbus moeten 

een veiligheidsgordel dragen op plaatsen die ermee 

uitgerust zijn, zowel voorin als achterin. 
Voor andere voertuigen op uw terminal (heftruck, 

straddle-carrier, tugmaster, haventrekker, alsook 

voor markage en opkorten van wagens : VRAAG 

NAAR DE RICHTLIJNEN BINNEN UW BEDRIJF! 

 

Klik uw GORDEL vast, ook voor even…  
 

Of je nu 5 minuten onderweg bent of langer, je 

blijft even kwetsbaar!  De kans op een ongeval 

tijdens een korte rit is heel reëel! 

 

Traag rijden ook met GORDEL? 
 

Zonder gordel kan een aanrijding vanaf 20 km/u al 

DODELIJK zijn.  Zonder gordel loop je dubbel 

zoveel risico om voor het leven verminkt of 

gehandicapt te geraken, zelfs bij 20 km/u. 

 

Airbag zonder gordel = NUTTELOOS! 
 

In combinatie met de gordel biedt een airbag een 

extra bescherming.  Zonder gordel heeft een 

airbag geen enkele zin!  

Bij een snelheid van 50 km/u komt de impact van 

een frontale aanrijding overeen met 35 keer je 

gewicht.  Zonder gordel word je dus niet 

tegengehouden, zelfs niet met een airbag. 

 

Passagiers voor- en achteraan = draag 

ook steeds uw gordel! 
 

Wie zich achterin niet vastklikt, kan bij een 

ongeval tegen inzittenden voorin gesmakt 

worden.  Dit kan vreselijke gevolgen hebben voor 

alle inzittenden.  Als de passagiers achterin hun  

gordel dragen, hebben de inzittenden voorin maar 

liefst tot 80% meer kans om te overleven. 
 

Mythes rond de veiligheidsgordel 
 

Kwetsuren door de gordel  

Bij ongevallen tegen hoge snelheid heb je enkel 

typische kwetsuren, sleutelbeenbreuken, 

ribbreuken, een breuk van het borstbeen, een 

letsel aan de ruggengraat.   Zonder veiligheids-

gordel waren de gevolgen echter nog veel erger 

geweest.        

 

Gordel en airbag 

Een airbag alleen biedt geen bescherming! De 

gordel houdt de inzittenden in de juiste positie, 

zodat ze zoveel mogelijk baat hebben bij voordelen 

van de airbag.  Door de baan van de persoon naar de 

openklappende airbag te vertragen, zorgt de gordel 

ervoor dat de airbag zijn beschermende taak naar 

behoren vervult.  Iemand die de gordel niet om 

heeft, vliegt bij een aanrijding gewoon langs de 

airbag heen.  Sommige airbags werken bovendien 

niet als de gordel niet is vastgeklikt. 
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