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ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE 
 

De alcohol- en drugsproblematiek is niet nieuw in 

onze haven.   

In 2001 hebben werkgevers en sociale partners 

nagedacht hoe ze deze problematiek het best 

aanpakken. 

Vanaf 2003 bestaat er een beleidsplan omtrent 

alcohol en drugs. Dit beleidsplan is opgenomen 

in de codex en is bijgevolg bindend voor de 

havenarbeiders en hun werkgevers. 

In 2006, in 2007, alsook in 2009 en in 2010 

werden verschillende studiedagen georganiseerd 

waarin het beleidsplan, de wetgeving, de 

productinformatie en het medisch aspect werden 

toegelicht.1234 

 

In het najaar 2015 en het voorjaar 2016 hebben 

we opnieuw informatiesessies georganiseerd 

voor de hiërarchische lijn (werkgevers, 

foremen,…).  

 

Cewez vzw organiseerde deze sessies omdat wij 

van de Scheepvaartpolitie, alsook van de 

arbeidsgeneeskundige dienst, de meldingen 

kregen dat de drugsproblematiek in onze haven 

toeneemt. 

Aanvullend ontvingen we vorig jaar een brief van 

havenarbeiders waarin ze hun ongerustheid 

uitten omtrent hun eigen veiligheid en dit in het 

kader van alcohol- en/of drugsmisbruik. 

 

 

 

BELEIDSPLAN ALCOHOL- EN DRUGSPREVENTIE 

Er werden een aantal nieuwigheden aan het 

beleidsplan toegevoegd. 

 

1) kandidaat havenarbeiders worden voor-

 afgaand aan de erkenning gescreend 

 op de aanwezigheid van alcohol en/of 

 drugs; 

2)  sinds 1 januari 2016 werd gestart met 

 alcohol- en drugstesten tijdens het 

 jaarlijks medisch onderzoek bij alle 

 erkende havenarbeiders; 

3) er is een procedure indien er vast-

 stellingen gebeuren op kaai door de 

 Scheepvaartpolitie. 

 

Het volledige beleidsplan is terug te vinden op de 

website van Cewez : www.cewez.be (trefwoord 

“beleidsplan alcohol- en drugspreventie”). 

 

Het accent van dit beleid ligt op het “VEILIG 

WERKEN” in de haven en er wordt een 

hulpverleningskader aangeboden. 
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AFFICHECAMPAGNE 

 

Het spreekt voor zich dat VEILIGHEID en het 

alcohol- en drugsbeleid in het bijzonder een zaak 

is van IEDEREEN!   

 

Bijgaande affiches werden het afgelopen jaar 

overal in de haven verspreid.  Met deze affiches 

willen we aan iedereen die tewerkgesteld is in de 

haven van Zeebrugge dat alcohol en drugs niet 

toegestaan zijn!   Ons streefdoel is om alcohol en 

drugs te weren uit onze haven. 

SENSIBILISERINGSFILM  

“VEILIG WERKEN IN DE HAVEN” 

Naar aanleiding van de studiedagen werd een 

sensibiliseringsfilm geproduceerd in opdracht van 

Cewez vzw, BTB, ACV-Transcom en het 

Compensatiefonds voor bestaanszekerheid haven 

Zeebrugge/Brugge. 

 

Deze film zal vertoond worden in alle opleidingen, 

Niveau 2 vergaderingen, foremanmeetings,… 

Wij dringen aan dat iedereen deze film zou bekijken 

via de website van Cewez www.cewez.be → In de 

kijker of via Veiligheid beroepsopleiding → Veiligheid 

→ alcohol- en drugspreventie → sensibiliseringsfilm 

WIJ GAAN VOOR  
ZERO TOLERANCE 

 

 

 

 

http://www.cewez.be/

