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Management samenvatting
Bij bestudering van het Arbo- en verzuimbeleid van ELS valt op dat deze niet is vormgegeven
of vastgelegd en op veel punten wijkt het beleid van ELS af van wet- en regelgeving.
Een goed Arbo- en verzuim beleid wordt niet in één keer geschreven, een goed beleid wordt
continu verbeterd en ontwikkeld. Het beleid moet geborgen worden binnen de onderneming
zodat bijvoorbeeld terugval in oude gewoontes niet mogelijk is. Dit kan men het beste
bereiken met behulp van de PDCA cyclus.
Het beleid met betrekking tot het openen van zeecontainers zal hierin moeten passen. Ook
met betrekking tot dit onderwerp zullen de afspraken op eerdergenoemde onderwerpen
moeten worden vastgelegd.
Er zijn niet veel maatregelen die een opslag en transport bedrijf kan nemen om te voorkomen
dat er gevaarlijke gassen in containers voor komen. Een maatregel die men wel kan treffen is
goede communicatie met ontvangers of afzenders van lading. Vervolgens kan men samen met
de andere partners in de logistieke keten op zoek naar de oorzaak van de gevaarlijke gassen in
de containers die ontstaan door uitwasemen van lading.
Daarnaast moet EWS zelf een sterk en duidelijk beleid ontwikkelen dat wordt verankerd binnen
de onderneming. Om te kunnen komen tot een beleid zijn de volgende aanbevelingen
vastgesteld:









(Laat) De Digitale Branche RI&E van Gezond transport opnieuw uitvoeren.
Laat de RI&E toetsen door een erkend Arbodeskundige.
Organiseer toezicht op uitvoering van het Plan van Aanpak dat hoort bij de RI&E.
Organiseer voorlichting en onderricht op het gebied van gevaarlijke stoffen en
gasmeten.
Ontwikkel een procedure met betrekking tot het openen van zeecontainers.
Organiseer toezicht en controleer of de kantoor en loodsmedewerkers de instructies
begrijpen en of er gewerkt wordt volgens de afspraken die zijn vastgelegd.
Ontwikkel een bedrijfsnoodplan waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijk
incident of bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste container.
Vraag een omgevingsvergunning aan (activiteitenbesluit type C).

Voor het ontwikkelen van een goede procedure voor het openen van zeecontainer zijn de
volgende stappen nodig:
STAP 1
Stel een risicoprofiel op per zeecontainerstroom.
STAP 2
Categoriseer de zeecontainerstromen.
STAP 3
Bepaal de meetstrategie per zeecontainerstroom:
STAP 4
Communicatie met medewerkers
STAP 5
Implementeer de “Container inspectiechecklist”.
STAP 6
Registreer de informatie die verzameld is bij het opstellen van het beleid.
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Samenvatting
Zowel mijn project opdracht als mijn RI&E opdracht zijn uitgevoerd bij de firma Embassy
Logistic Services bv. Na bestudering van de ELS RI&E uit 2008 viel op dat een groot aantal
knelpunten nog niet waren opgelost. Een aantal van deze knelpunten zijn geconstateerd
doordat er geen Arbobeleid bestaat binnen ELS op het openen van zeecontainers.
Na overleg met het management van ELS is er besloten dat een onderzoek zal worden
uitgevoerd naar de stappen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een duidelijk arbobeleid
met betrekking tot het openen van zeecontainers. De keuze van het managementteam om dit
onderzoek te laten uitvoeren vormde de aanleiding van mijn eindwerk.
Naar aanleiding van bovenstaande is de hoofdvraag geformuleerd:
Welke stappen zijn er nodig voor de vormgeving van een duidelijk beleid inclusief procedures,
werkinstructies en toezicht op het gebied van het veilig openen, lossen en laden van
containers bij de firma EWS.
Deze hoofdvraag wordt ondersteund door een aantal subvragen:










Wat zijn de eisen vanuit Nederlandse ARBO wetgeving op het openen, lossen en laden
van containers?
Wat zijn de eisen vanuit Europese ARBO wetgeving op het openen, lossen en laden van
containers?
Wat zijn de risico’s van gegaste containers?
Zijn er eisen vanuit milieu wetgeving op het ontgassen van containers?
Welke maatregelen kunnen getroffen worden om gevaarlijke gassen in zeecontainers te
voorkomen?
Welke technische/organisatorische maatregelen kunnen getroffen worden om het
betreden van containers veiliger te maken? (meten, ventileren, opleiding en training)
Welke individuele maatregelen zijn er nodig bij het openen en betreden van
containers?
Hoe kunnen we het arbobeleid m.b.t. het openen van zeecontainers verankeren binnen
de onderneming.

Om deze hoofd- en subvragen te kunnen beantwoorden is eerst gekeken naar de geldende
wetgeving op zowel Nationaal als Europees niveau. Aansluitend is gekeken naar normen,
pseudo wetgeving en andere relevante wetgeving.
Om vast te stellen hoe deze wetgeving bij andere bedrijven is ingevuld, is bij een drietal
bedrijven de werkwijze besproken en zijn procedures/documentatie doorgenomen. Vanuit deze
benchmark, de geldende wetgeving en de geldende normen en aanvullende pseudowetgeving
is een beleidsvoorstel uitgewerkt.
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Bij bestudering van het Arbo- en verzuimbeleid van ELS valt op dat deze niet is vormgegeven
of vastgelegd en op veel punten wijkt het beleid van ELS af van wet- en regelgeving.
Een goed Arbo- en verzuim beleid wordt niet in één keer geschreven, een goed beleid wordt
continu verbeterd en ontwikkeld. Het beleid moet geborgen worden binnen de onderneming
zodat bijvoorbeeld terugval in oude gewoontes niet mogelijk is. Dit kan men het beste
bereiken met behulp van de PDCA cyclus. (Plan, Do, Check, Act / zie paragraaf 5.1)
Het beleid met betrekking tot het openen van zeecontainers zal hierin moeten passen. Ook
met betrekking tot dit onderwerp zullen de afspraken op eerdergenoemde onderwerpen
moeten worden vastgelegd.
Er zijn niet veel maatregelen die een opslag en transport bedrijf kan nemen om te voorkomen
dat er gevaarlijke gassen in containers voor komen. Een maatregel die men wel kan treffen is
goede communicatie met ontvangers of afzenders van lading. Zoals:
 Communicatie omtrent de problematiek van gevaarlijke gassen in containers;
 Communicatie over de zeecontainerstromen waarin gevaarlijke gassen zijn
aangetroffen.
Vervolgens kan men samen met de andere partners in de logistieke keten op zoek naar de
oorzaak van de gevaarlijke gassen in de containers die ontstaan door uitwasemen van lading.
Daarnaast moet EWS zelf een sterk en duidelijk beleid ontwikkelen dat wordt verankerd binnen
de onderneming. Om te kunnen komen tot een beleid zijn de volgende aanbevelingen
vastgesteld:










(Laat) De Digitale Branche RI&E van Gezond transport opnieuw uitvoeren.
Laat de RI&E toetsen door een erkend Arbodeskundige.
Organiseer toezicht op uitvoering van het Plan van Aanpak dat hoort bij de RI&E.
Organiseer voorlichting en onderricht op het gebied van gevaarlijke stoffen en
gasmeten.
o Opleiding Gasmeetkundige / LGK.
o Opleiding ADR of vakbekwaamheid gevaarlijke stoffen.
o Toolbox “openen van zeecontainers”
Ontwikkel een procedure met betrekking tot het openen van zeecontainers.
Organiseer toezicht en controleer of de kantoor en loodsmedewerkers de instructies
begrijpen en of er gewerkt wordt volgens de afspraken die zijn vastgelegd.
Ontwikkel een bedrijfsnoodplan waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijk
incident of bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste container.
Vraag een omgevingsvergunning aan (activiteitenbesluit type C).

Voor het ontwikkelen van een goede procedure voor het openen van zeecontainer zijn de
volgende stappen nodig:
STAP 1
Stel een risicoprofiel op per zeecontainerstroom op basis van de volgende gegevens
A. Land van herkomst en plaats van inschepen:
B. Lading
C. Producent, leverancier, rederij, ect.
D. Het aantal te verwerken zeecontainers per jaar; eventueel per periode
E. Verpakkingsmateriaal
F. Manier van beladen
G. (Vervoers)documenten
H. Ketenafspraken
I. (Meet)gegevens uit het verleden van een zeecontainer, een zeecontainerstroom en/of
branche informatie
Vertrouwelijk
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STAP 2
Categoriseer de zeecontainerstromen:
Categorie A:
- De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen. Bekend is om welke gassen het gaat.
- Het meten naar gas heeft aangetoond dat het soort lading in combinatie met
leverancier/afzender behoort tot deze categorie.
Categorie B:
- Het is niet bekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat.
- Iedere container die goederen bevat van een onbekende leverancier/afzender wordt
aangeboden voor het meten naar gas.
- Iedere container van een bekende leverancier/afzender maar met onbekende
goederen/lading wordt aangeboden voor het meten naar gas.
Categorie C:
- De zeecontainer bevat geen gevaarlijke gassen.
- Het meten naar gas heeft aangetoond dat het soort lading in combinatie met
leverancier/afzender behoort tot deze categorie.
STAP 3
Bepaal de meetstrategie per zeecontainerstroom:
Categorie A: 100%
Categorie B: 5 metingen bij iedere nieuwe leverancier/afzender/lading.
Categorie C: 1 op de 10 containers meten en indien de metingen constant veilig blijken kan
de frequentie verlaagd worden.
STAP 4
Communicatie:
 Communiceer de meetrapporten van de containers die gelost worden bij EWS met de
medewerkers van de loods.
 Communiceer een eventueel ventilatieadvies gegeven door het Gasmeetstation met de
medewerkers van de loods.
STAP 5
Implementeer de “Container inspectiechecklist”.
STAP 6
Registreer de informatie die verzameld is bij het opstellen van het beleid.
- Het risicoprofiel
- De zeecontainerstromen
- De gevaren categorieën
- De meetgegevens
Bewaar deze informatie minimaal 10 jaar.

Vertrouwelijk
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1. Inleiding
In het kader van de opleiding “Hogere Veiligheidskundige” wordt aan cursisten gevraagd een
onderzoek bij een organisatie uit te voeren. Het onderwerp dient te voldoen aan gestelde
criteria, moet gerelateerd zijn aan veiligheid en het moet een HVK/HBO niveau zijn. Als
onderwerp voor dit eindwerk is gekozen een onderzoek uit te voeren naar het openen van
zeecontainers bij de firma Embassy Warehousing Services (EWS).

1.1 Achtergrondbedrijf
In 2007 is de firma Hooymeijer overgenomen door de firma Embassy Freight Services die op
dat moment was gevestigd in Maassluis. Om de identiteit van de firma Hooymeijer, dat al bijna
75 jaar bestond, niet te verliezen is voor sommige werkzaamheden voor behoud van de naam
Hooymeijer gekozen. Echter de verschillende werkmaatschappijen zijn ondergebracht in één
onderneming: Embassy Logistic Services.
Onderdeel van de firma Hooymeijer B.V., was de werkmaatschappij Altra International B.V.
een bedrijf dat verschillende goederen op- en overslaat. De op- en overslagwerkzaamheden
worden uitgevoerd door de werkmaatschappij Altra International B.V. met als handelsnaam
Embassy Warehousing Services B.V. In dit rapport wordt alleen de naam Embassy
Warehousing Services (vanaf hier EWS) gebruikt.
De activiteiten met de bijbehorende werkmaatschappijen van Embassy Logistic Services zijn:
ROAD TRANSPORT: Van rijn machine verhuizingen B.V.
Verzorgen van alle handen verticaal, horizontaal, intern en exceptionele
transporten

Embassy Logistic
Services

FORWARDING: Embassy Freight Rotterdam
Expeditie kantoor
ROADTRANSPORT: Hooymeijer
Vervoer en transport van containers en speciale lading
ROADTRANSPORT: Speedfreight
Vervoer en transport van containers en speciale lading
STEVEDOORING: Hooymeijer Port terminals
Stuwage en overslag van lading bestemd voor coasters en project
lading
WAREHOUSING: Embassy Warehousing Services (EWS)
Op- en overslag van diverse goederen

Tabel 1-1 Activiteiten ELS

Vertrouwelijk
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EWS beschikt over 4 loodsen met een totale oppervlakte van ruim 8.500m2. Deze loodsen
worden gebruikt voor op- en overslag van ijzerlegeringen, kunstmest, kratten, kisten,
machines en onderdelen en laagwaardige producten. Voor het lossen van de containers wordt
gebruik gemaakt van een ramp zodat de containers gelost kunnen worden door de
werknemers. Dit gebeurt met de hand of met behulp van een heftruck. De bulkproducten
worden overgeslagen met behulp van een verreiker. Naast op en overslag vinden er ook nog
aanvullende werkzaamheden plaats zoals het ompakken van goederen en het laden en lossen
van containers. Het zogenaamde “stuffen en strippen”.
In totaal werken er 85 werknemers verdeeld over de verschillende maatschappijen. Het
grootste aantal, namelijk 38 man, is werkzaam voor de firma Hooymeijer.

1.2 Aanleiding
Zeecontainers kunnen om verschillende redenen (of door een combinatie daarvan) gevaarlijke
gassen bevatten:
1. Om ongedierte te voorkomen.
2. Om bederf van de lading tegen te gaan.
3. Omdat er tijdens het uitdampen van producten in de zeecontainer gevaarlijke gassen
vrijkomen.
4. Deze gassen zijn bij de productie van de lading gebruikt.
5. Omdat de lading (chemische) processen doormaakt.
6. Omdat verpakkingen gevaarlijke stoffen lekken. In dit geval is sprake van een incident,
omdat de verpakking dan beschadigd is. (Gezond Transport, 2010)
Er zijn dus gassen die bewust door de afzender zijn toegevoegd om bijvoorbeeld ongedierte of
bederf van de lading te voorkomen. Een veel gebruikt bestrijdingsmiddel voor insecten is
bijvoorbeeld methylbromide.
De Arbeidsinspectie heeft tussen januari 2009 en juni 2011 in totaal 23 meldingen ontvangen
waarbij sprake was van het vermoeden van mogelijke blootstelling van werknemers aan
gassen en/of dampen uit containers. Daarbij ging het om 16 klachten en 7 ongevallen (al dan
niet meldingsplichtig). De klachten zijn ingediend door (ex)werknemers en collegainspectiediensten (waaronder brandweer en/of politie). (Zembla, 2011).
Naar aanleiding van incidenten die hebben plaatsgevonden bij het onvoorbereid openen van
containers zijn in 2008 al Kamervragen gesteld en is er een motie ingediend door de
Kamerleden Poppe en Boelhouwer. Deze motie is door de Kamer gesteund. De motie heeft
onder andere als doel “het inrichten van een samenwerkend handhavingsteam bestaande uit
de VROM-Inspectie en andere handhavende inspecties met als taak per jaar gericht minimaal
1.000 containers te controleren op gassingen met bestrijdingsmiddelen.” Door de regering is
toentertijd toegezegd deze motie uit te voeren. (VROM, 2012)

Vertrouwelijk
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Op 20 januari 2010 is een rapportage van de samenwerkende inspectiediensten en de Douane
gepubliceerd over in totaal 1.053 controles die zijn uitgevoerd in de periode van 1 oktober
2008 tot 1 oktober 2009. (VROM, 2012)
Van 1053 onderzochte containers bleek tien procent gevaarlijke gassen te bevatten in een
ontoelaatbaar hoge concentratie. Van deze 106 containers was de overgrote meerderheid niet
actief begast maar kwamen de gevaarlijke gassen en dampen uit de lading zelf.
17 containers waren actief begast, en daarvan bevatte slechts één container een
waarschuwingssticker en documentatie die melding maakte van de gassing. (VROM, 2012)
Ongeveer 12 miljoen containers komen jaarlijks Rotterdam binnen waarvan geschat wordt dat
5 tot 10 procent als risicovol is aan te merken. Een klein deel van deze containers is actief
gegast en lang niet allemaal voorzien van de juiste etikettering. Een veel groter deel bevat
gassen of dampen uit de lading zelf, bijvoorbeeld bij het vervoer van kleding, schoenen en
speelgoed. Het openen van zeecontainers brengt dus de nodige risico’s met zich mee.
Zowel mijn project opdracht als mijn RI&E opdracht zijn uitgevoerd bij de firma Embassy
Logistic Services bv. Na bestudering van de ELS RI&E uit 2008 viel op dat een groot aantal
knelpunten nog niet waren opgelost. Een aantal van deze knelpunten is geconstateerd omdat
er geen Arbobeleid bestaat binnen ELS op het openen van zeecontainers.
Na overleg met het management van ELS is er besloten dat een onderzoek zal worden
uitgevoerd naar de stappen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een duidelijk arbobeleid
met betrekking tot het openen van zeecontainers. De keuze van het managementteam om dit
onderzoek te laten uitvoeren vormde de aanleiding van mijn eindwerk.

1.3 Doelstelling
Adviseren van het management over het te voeren veiligheidsbeleid met betrekking tot
containers die geopend worden bij de firma Embassy Warehousing Services.

Vertrouwelijk
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1.4 Vraagstelling
Hoofdvraag:
Welke stappen zijn er nodig voor de vormgeving van een duidelijk beleid inclusief procedures,
werkinstructies en toezicht op het gebied van het veilig openen, lossen en laden van containers
bij de firma EWS.
Onderzoeksvraag
Welke maatregelen zijn er nodig om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren bij
het openen, laden en lossen van containers bij EWS
Subvragen:
 Wat zijn de eisen vanuit de Nederlandse ARBO wetgeving op het openen, lossen en
laden van containers?



Wat zijn de eisen vanuit de Europese ARBO wetgeving op het openen, lossen en laden
van containers?





Wat zijn de risico’s van gegaste containers?



Welke technische/organisatorische maatregelen kunnen getroffen worden om het
betreden van containers veiliger te maken? (meten, ventileren, opleiding en training)
Welke individuele maatregelen zijn er nodig bij het openen en betreden van containers?




Zijn er eisen vanuit milieuwetgeving op het ontgassen van containers?
Welke maatregelen kunnen getroffen worden om gevaarlijke gassen in zeecontainers te
voorkomen?

Hoe kunnen we het arbobeleid m.b.t. het openen van zeecontainers verankeren binnen
de onderneming?

Vertrouwelijk
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1.5 Onderzoeksmethode










Literatuurstudie
o Bestudering ELS RI&E 2008
o Onderzoek ARBO wetgeving
o Onderzoek ‘semi wetgeving’ (NEN, NTA, AI)
o Onderzoek milieu wetgeving
o Onderzoek beschikbare info uit de branche
Onderzoek risico’s gegaste containers
o Welke gassen worden gebruikt bij het fumigeren van containers?
o Wat voor gassen kunnen vrijkomen uit verschillende soorten lading?
o Wat zijn de gezondheidsrisico’s van deze gassen?
o Welke ladingen, containerstromen vormen een risico m.b.t. de aanwezigheid van
gevaarlijke gassen?
Onderzoek bron maatregelen gegaste containers
o Welke maatregelen kunnen er genomen worden bij de afladers?
o In hoeverre zijn de afladers bekend met gegaste containers?
Onderzoek technische/organisatorische maatregelen
o Welke maatregelen treffen soortgelijke bedrijven? (benchmarking)
o Welke containerstromen bestaan er binnen Altra?
o Hoe hoog is het risico op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen per
containerstroom? (risicoprofiel)
o Welke preventieve veiligheidsmaatregelen zijn er nodig per containerstroom?
(ventileren, meten)
o Opleidingseisen gasmeetdeskundigen?
o Inzet gasmeetdeskundigen intern of extern
Onderzoek individuele maatregelen
o Welke persoonlijke veiligheidsmaatregelen zullen medewerkers moeten
uitvoeren?

Vertrouwelijk

Openen van zeecontainers |13

1.6 Leeswijzer


INLEIDING
De inleiding bestaat uit een korte introductie van de opbouw van dit rapport. Hier
wordt het probleem besproken; waarom is het een probleem, wat zijn de
doelstellingen van dit rapport en hoe is het onderzoek opgebouwd. Daarnaast wordt
er een korte introductie over de organisatie gegeven, waar dit onderzoek is
uitgevoerd.



HET WETTELIJK KADER
Het wettelijk kader dat van toepassing is op de inrichting van de arbeidsplaats en
de verplichtingen van de werkgever op het gebied van voor de gezondheid
schadelijke atmosferen, gerelateerd aan het onderwerp van deze scriptie “het
openen van zeecontainers” is in dit hoofdstuk beschreven.



HUIDIGE SITUATIE
De documentatie en daadwerkelijke invulling van het beleid rondom gegaste zoals
deze op dit moment van toepassing is binnen Embassy Warehousing Services wordt
in dit hoofdstuk beschreven.



BENCHMARK
Dit hoofdstuk beschrijft de bezoeken die hebben plaatsgevonden bij vergelijkbare
bedrijven werkzaam in de transport & logistiek, om een beter beeld te kunnen
ontwikkelen van een duidelijk Arbobeleid met betrekking tot het veilig openen van
zeecontainers.



GEWENSTE SITUATIE EWS
In dit hoofdstuk zijn de vaststellingen uit wet- en regelgeving en de gegevens
vanuit de benchmark afgezet tegen de huidige situatie, en aansluitend
aanbevelingen naar de gewenste situatie uitgewerkt.



CONCLUSIES
De conclusies welke ik verbind aan deze opdracht staan hier vermeld



TOT SLOT
Mijn persoonlijke leermomenten tijdens het uitvoeren van dit onderzoek worden in
dit hoofdstuk beschreven. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de toepassing
van dit rapport brancheoverstijgend kan zijn.

Vertrouwelijk
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2. Het wettelijk kader
Zoals beschreven in de inleiding bestaat er een groot risico bij het openen van een
zeecontainer wanneer deze gevaarlijke gassen bevat, ondanks dat deze gassen niet bewust
zijn toegevoegd aan de lading door de afzender. Het wettelijk kader dat van toepassing is op
de inrichting van de arbeidsplaats en de verplichtingen van de werkgever op het gebied van
voor de gezondheid schadelijke atmosferen gerelateerd aan het onderwerp van deze scriptie,
namelijk “het openen van zeecontainers”, is in dit hoofdstuk beschreven.
Dit hoofdstuk is in de bijlage geplaatst. Zie bijlage 1. voor het wettelijk kader van deze
scriptie. De conclusie of samenvatting van dit hoofdstuk is hieronder geplaatst.

2.6

Conclusie & aanbevelingen wettelijk kader

Bronmaatregelen

Collectieve
maatregelen

Individuele
maatregelen

Persoonlijke
Beschermingsmid
delen

Zorgen voor een gezonde werkomgeving is één van de basisprincipes
van de arbeidsomstandighedenwet en natuurlijk maakt een veilige en
gezonde atmosfeer hier deel van uit. De werkgever is verplicht alvorens
een werknemer een ruimte betreed waarbij kan worden vermoed dat er
gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand eerst
onderzoek hier naar doet. Indien dit onderzoek uitwijst dat dit gevaar
aanwezig is zal men doeltreffende maatregelen moet nemen. Bij het
treffen van deze maatregelen houd de werkgever rekening met
arbeidshygiënische strategie.
Naast de wetgeving die voortkomt uit het Arbobesluit bestaat er ook veel
regelgeving die voortkomt uit de Arbocatalogus van Gezond Transport.
Deze branche-organisatie heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee
een bedrijf een beleid kan ontwikkelen voor het openen van
zeecontainers. Het stappenplan geeft de maatregelen die nodig zijn voor
het correct toepassen van de arbeidshygiënische strategie waarbij de
eerste stap het indelen van de containers op basis van hun risico is.
Zodra men een risicoprofiel per containerstroom heeft opgemaakt kan
men op basis hiervan de juiste maatregelen per containerstroom bepalen
zoals bijvoorbeeld een meetplan.
Er is veel wetgeving gevonden dat betrekking heeft tot het begassen van
containers met bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld ongedierte.
Ondanks dat er minder schadelijke gassen en methodes bestaan voor
bestrijding van ongedierte worden er nog steeds zeer giftige gassen
gebruikt bij het begassen van containers. Bedrijven die containers
begassen en ontgassen moeten in het bezit zijn van een milieu
omgevingsvergunning. Containers die begast zijn vallen onder het ADR,
klasse 9 UN nummer 3359.
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Bij bestudering van de Arbocatalogus van Gezond transport kan er worden geconcludeerd dat
het risico van giftige gassen niet alleen bestaat bij bewust gegaste containers. Ook bij
containers die bijvoorbeeld hout of schoenen bevatten is de kans op aanwezigheid van een
giftig gas aanwezig.

Aanbevelingen
Het onderzoek dat in de overige hoofdstukken is beschreven zal uitwijzen welke
(inter)nationale wetgeving van toepassing is op de werkzaamheden van EWS. Onderstaande
aanbevelingen zijn in iedere geval van toepassing op EWS



Ontwikkel een Arbobeleid voor het openen van zeecontainers waarbij rekening wordt
gehouden met de arbeidshygienische strategie.
Ontwikkel een Bedrijfsnoodplan waarbij ook eventuele blootstelling aan gevaarlijke
stoffen (gassen) een onderdeel vormt.
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3.

Huidige Situatie

In dit hoofdstuk is gekeken naar de documentatie en daadwerkelijke invulling van het beleid
rondom gegaste containers zoals deze van toepassing zijn binnen Embassy Logistic Services.
De werkmaatschappij die zich vooral bezighoudt met het openen van containers is Embassy
Warehousing Services. Dit bedrijf ontvangt ongeveer 400 Containers op jaarbasis. Het
ontvangen van containers die gegast zijn door de afzender en ook volgens de van toepassing
zijnde wetgeving verscheept worden vormt geen onderdeel van de werkzaamheden van EWS.
Een container die gegast wordt ter voorkoming of bestrijding van bijvoorbeeld ongedierte dient
volgens de IMDG-code verscheept te worden als: gegaste laadeenheid UN nummer 3359,
klasse 9.Het ontgassen van containers vormt dus ook geen onderdeel van de werkzaamheden
van EWS. Het kan wel voorkomen dat een afzender een container gegast heeft maar dat de
afzender deze niet conform de IMDG-code verscheept.
Daarnaast zijn er risicovolle zeecontainerstromen binnen EWS. Er worden containers gelost
waarbij de kans op aanwezigheid van een gas hoog is. Het risico wordt bepaald door de
herkomst van de container, het soort lading of het gebruikte verpakkingsmateriaal. Zie
paragraaf 1.2. Dat het risico van aanwezigheid van gevaarlijke gassen niet alleen voor gegaste
containers bestaat wordt ook duidelijk bij het bestuderen van bijlage 6. Dit is een verslag van
voorvallen van gegaste containers bij de KLPD uit 2008. Het merendeel van deze containers
waarbij een te hoge concentratie gevaarlijke gas werd aangetroffen waren containers die geen
bestrijdingsmiddelen bevatten. Deze containers waren dus niet bewust gegast door
bijvoorbeeld de afzender.
Bij EWS worden er containers gelost uit Azië, Zuid-Amerika en Noorwegen met diverse soorten
verpakte lading. Een andere risicovolle containerstroom die bij EWS gelost wordt zijn
ijzerlegeringen. Deze worden zowel verpakt (big-bags en drums) als onverpakt (bulk) gelost
bij EWS. Een ijzerlegering die bijzonder gevaarlijk is, is Ferro Silicium. Deze legering is
ingedeeld in ADR klasse 4.3 “Stoffen die in contact met water gevaarlijke gassen ontwikkelen”
met UN nummer 1408. Ferro Silicium kan na contact met vocht of water, waterstof (een
brandbaar gas dat explosieve mengsels kan vormen met lucht) afstaan en het kan (onder
soortgelijke omstandigheden) fosfine en arseenwaterstof produceren, welke zeer giftige gassen
zijn. De legering kan natuurlijk vochtig worden tijdens transport door vocht van buitenaf of
door condensvorming.

3.1 Beleid
Op dit moment is er geen duidelijk Arbo beleid binnen EWS. Het Arbobeleid is niet
vormgegeven met een veiligheidsmanagementsysteem of handboek. Er is wel een instructie
opgesteld en verstuurd naar alle medewerkers van EWS met betrekking tot het ontvangen van
containers.
 Deze instructie of procedure is echter niet gebaseerd op een risicoanalyse van de
containerstromen binnen EWS.
 Er is niet gecontroleerd of deze instructie ook is begrepen door de betrokken
medewerkers.
 Er wordt geen voorlichting of onderricht gegeven met betrekking tot het openen van
zeecontainers aan het personeel in de loods.
 Er wordt geen voorlichting of onderricht gegeven met betrekking tot het werken met
gevaarlijke stoffen.
 Er wordt geen toezicht gehouden door de werkgever op veilig werken of het volgen van
instructies/procedures.
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Het beleid dat EWS tot nu toe heeft ontwikkeld is onjuist opgesteld, mist een verankering
binnen de onderneming en wijkt af van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In
paragraaf 3.4 wordt de instructie die door EWS is ontwikkeld verder beschreven.

3.2 De RI&E
In 2008 is een RI&E opgemaakt voor ELS en zijn werkmaatschappijen. De werkzaamheden die
deze RI&E heeft beoordeeld zijn:
 Kantoorwerkzaamheden (ELS / EWS/ EFR)
 Containertransport incl. gevaarlijke stoffen (Hooymeijer Transport)
 Laden en lossen van containers (EWS)
 Op en overslag van goederen (EWS)
o Opslag verschillende soorten goederen.
De RI&E is uitgevoerd door twee medewerkers van ELS tijdens een workshop georganiseerd
door Gezond transport over veiligheid en de RI&E. Gezond Transport is een organisatie die
adviseert op het gebied van veilig en gezond werken voor de sector transport en logistiek. De
RI&E is destijds niet getoetst door een Arbo-kerndeskundige ondanks dat dit wel een
verplichting is aangezien er meer dan 25 medewerkers werkzaam zijn bij ELS.
Het RI&E instrument dat is gebuikt is een digitale branche RI&E ontwikkeld door Gezond
Transport. Sinds kort is dit instrument erkend voor toetsingsvrijstelling indien er minder dan
25 medewerkers in het bedrijf werkzaam zijn waarvoor de RI&E wordt gebruikt. Het RI&E
instrument besteedt ruim aandacht het onderwerp “gegaste container”.
Bijlage 3B bevat het gedeelte met beantwoorde vragen uit de EWS RI&E 2008 die betrekking
hebben op het onderwerp “gegaste containers”. In bijlage 3C is het Plan van Aanpak met de
knelpunten die zijn geconstateerd met betrekking tot dit onderwerp.
Bij het bestuderen van de beantwoorde vragen in bijlage 3B valt op dat er een aantal
knelpunten niet als zodanig wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld vraag GC 03.08 wordt met ja
beantwoord, met een opmerking “nog implementeren” eraan toegevoegd.
GC 03.08

Het bedrijf beschikt over een bedrijfsprocedure "Veilig werken met
zeecontainers, die gevaarlijke gassen kunnen bevatten”. Nog implementeren.

Deze vraag had toentertijd met nee beantwoord moeten worden waardoor dit knelpunt wordt
opgenomen in het Plan van Aanpak en er een verantwoordelijk persoon en tijdsplanning aan
het knelpunt worden gekoppeld.
De lijst met vragen uit de digitale branche RI&E zijn dus niet correct beantwoord. Het Plan van
Aanpak is niet volledig en de knelpunten die wel zijn vastgesteld zijn niet opgevolgd. De EWS
RI&E uit 2008 is niet juist opgesteld, onvolledig, niet opgevolgd en niet getoetst.

3.3 Bronmaatregelen
Er zijn op dit moment geen bronmaatregelen getroffen binnen EWS met als doel het
voorkomen van gevaarlijke stoffen in containers.

Vertrouwelijk

Openen van zeecontainers |18

3.4 Technische/organisatorische maatregelen
Zoals beschreven is er een instructie gestuurd naar alle medewerkers van EWS. Hierin staat
dat iedere container van een nieuwe klant wordt gemeten. Deze instructie is niet gebaseerd op
een eerder uitgevoerde risico analyse. Containers afkomstig van bestaande klanten worden
steekproefsgewijs gecontroleerd op gas. Het aantal steekproeven dat moet worden uitgevoerd
is niet vastgelegd.
Er bestaat ook een mondelinge afspraak om alle containers met Ferro Silicium te laten meten.
Alle uitgevoerde metingen worden bijgehouden in een Excel sheet. Bijlage 7 is een overzicht
van alle metingen die zijn uitgevoerd in opdracht van EWS in 2013. De metingen worden niet
door het bedrijf zelf uitgevoerd maar door het bedrijf Gasmeetstation Rotterdam.
In 2013 zijn er 74 containers aangeboden voor een gasmeting. Bij 20 containers werd een
verhoogde waarde van een gas gemeten en was de container niet veilig om te betreden.
Bovenstaand overzicht is inclusief de containers die op last van de Douane moeten worden
gecontroleerd. Bij een fysieke controle van een container door een douane ambtenaar dient de
container ten allen tijde gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van een gas.
Deze metingen worden niet gecommuniceerd met de medewerkers van de loods. De EWS
medewerkers die de containers openen weten dus ook niet welke containers wel of niet zijn
gemeten door het Gasmeetstation. Er zijn geen werknemers binnen EWS die in het bezit zijn
van een opleiding gasmeten of gasmeetkundige of die een opleiding op het gebied van
gevaarlijke stoffen zoals een ADR training of Vakbekwaamheid Gevaarlijke stoffen hebben
gehad.

3.5 Individuele maatregelen
Er zijn geen individuele maatregelen genomen om het openen van zeecontainers veiliger te
maken.

3.6 Bedrijfshulpverlening
Op dit moment is de bedrijfshulpverlening onvoldoende georganiseerd binnen EWS. Er zijn wel
werknemers opgeleid tot bedrijfshulpverlener maar verder is er weinig aandacht besteed aan
dit onderwerp. Er is bijvoorbeeld geen noodplan opgesteld waarin de verschillende mogelijke
noodscenario’s zijn beschreven en de verantwoordelijkheden voor de verschillende partijen zijn
vastgelegd.
De uitrusting van de bedrijfshulpverlening is niet gebaseerd op de mogelijke noodscenario’s die
kunnen voorkomen binnen EWS. Zoals beschreven worden er ijzerlegeringen opgeslagen die
niet in contact mogen komen met water, maar het primaire blusmiddel in deze loods is water
of schuim. Beide blusmiddelen zijn niet geschikt voor blussing van de legeringen. De
noodprocedures zullen gebaseerd moeten worden op de mogelijke incidenten die zich voor
kunnen doen binnen EWS. Het noodbedrijfsplan is dus risico’s gebaseerd.
Belangrijk voor deze scriptie is het feit dat het bedrijfsnoodplan dus ook geen rekening houdt
met een mogelijk incident of bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste
container. Bijvoorbeeld een bedwelming van een medewerker die een container heeft betreden
met de intentie om deze te gaan lossen. Het is vanzelfsprekend van groot belang dat een BHV
organisatie maar ook de overige werknemers weten hoe men moet reageren op een persoon
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die onwel wordt in een container. Vergelijk het met de vele incidenten die jaarlijks gebeuren in
besloten ruimten. Een werknemer merkt dat zijn collega onwel is geworden in een besloten
ruimte en besluit direct de ruimte zelf ook te betreden zonder voorzorgsmaatregelen. Een
scenario dat nog jaarlijks de voorpagina van een krant haalt. Een vergelijkbaar scenario is
goed mogelijk bij het openen en betreden van een gegaste zeecontainer.
Een werknemer besluit een container te lossen en raakt bedwelmd door bijvoorbeeld een
uitwasemende lading. Een collega ziet het gebeuren en besluit de bedwelmde collega direct te
hulp te schieten…. Een natuurlijke en normale reactie maar doormiddel van goede voorlichting
aan alle medewerkers moet dit voorkomen worden. Hierna komt de bedrijfshulpverlening.
Welke eerste hulp verleent een BHV’er aan een persoon die bedwelmd is geraakt? Is een BHV
opleiding wel voldoende of is iemand in het bezit van een EHBO diploma geschikter om deze
specifieke vorm van eerste hulp te verlenen? Vragen die beantwoord moeten worden tijdens
het opstellen van het bedrijfsnoodplan

3.7 Het Risico
Om de lezer een beter beeld te geven in de problematiek en de grootte van het risico binnen
de onderneming met betrekking tot het betreden van zeecontainers is er een Risico Analyse
uitgevoerd. Deze analyse beoordeelt het risico dat een werknemer loopt bij het betreden van
een zeecontainer bij de firma EWS. Deze risicoanalyse is uitgevoerd met behulp van de Fine &
Kinney methode en houdt rekening met de maatregelen die tot dusver zijn ingevoerd binnen
EWS om dit risico te verkleinen. In hoofdstuk 5 “Gewenste situatie EWS” zal deze risicoanalyse
nogmaals worden uitgevoerd waarbij de geadviseerde mitigerende maatregelen zijn
meegenomen zodat de lezer een goed beeld krijgt hoe groot het restrisico en de urgentie van
het opvolgen van de geadviseerde maatregelen is.
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FINE & KINNEY
Zoals beschreven is voor het inschatten van de hoogte van risico’s gekozen voor de methode Fine & Kinney. Deze methode zegt:
Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect = W x B x E
B:
W:
E:

Frequentie en duur van de blootstelling
Waarschijnlijkheid dat het effect daadwerkelijk optreedt
Omvang van mogelijke schade/letsel door het beschouwde gevaar

Waarschijnlijkheid letsel W:
1 : Praktisch onmogelijk
3 : Denkbaar, maar onwaarschijnlijk
5 : Denkbaar
7 : Zeer wel mogelijk
10: Uiterst waarschijnlijk

Blootstellingfrequentie B:
1 : Zeer zelden
3 : Jaarlijks
5 : Maandelijks
7 : Wekelijks
9 : Dagelijks
10: Voortdurend

Verwacht effect E:
1 : EHBO-letsel/geringe schade
3 : Medische behandeling arts
5 : Letsel met verzuim
7 : Verzuim > 7 weken
9 : Blijvend letsel
10: Dodelijke afloop

Classificatie
>90

Mogelijk risico

90-200

Aanmerkelijk risico

200-440

Hoog risico

>440

Zeer hoog risico
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Activiteit
Betreden van een
zeecontainer

Risico
Blootstelling aan
gevaarlijke gassen.

Mogelijk gevolg

W

B

E

R

Maatregelen

Bedwelming
Vergiftiging

7

5

10

490

− Steekproefmeting
containers bestaande
klanten (aantal niet
vastgesteld)
− 100% meting nieuwe klant
− 100% meting Ferro
silicium containers
− Communicatie instructie
Gasmeten met EWS
medewerkers

R
W
5

RB

RE

RR

5

10

25
0

RW=

Rest Waarschijnlijkheid. De waarschijnlijkheid van letsel nadat de bestaande mitigerende maatregelen zijn genomen. De
waarschijnlijkheid is verlaagd van “zeer wel mogelijk” naar “denkbaar” door de huidige maatregelen

RB=

Rest Blootstelling. De kans op blootstelling blijft hetzelfde. De maatregelen die op dit moment genomen worden zijn niet
voldoende om te garanderen dat een medewerker tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden niet wordt blootgesteld aan
gevaarlijke gassen.

RE=

Rest Effect. Deze blijft hetzelfde. Bij blootstelling aan een gegaste containers is de kans op overlijden nog steeds aanwezig.

RR=

Rest Risico = 250. Dit betekent het risico van blootstelling aan gevaarlijke gassen nog steeds hoog is.
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3.8 Milieu
EWS is niet in het bezit van een omgevingsvergunning. In 2002 is er een
melding in het kader van artikel 8.40 wet milieubeheer gedaan door EWS.
Hierbij zijn de activiteiten die de holding ELS uitvoert (dus incl. EWS)
gemeld bij DCMR (milieudienst provincie Zuid-Holland).
De DCMR is op 24-10-2012 bij EWS op bezoek geweest. Tijdens dit
bezoek gaf de inspecteur handhaving van de DCMR aan dat hij gezien de
grootte van de bulkopslag neigde naar Activiteitenbesluit type B. Na dit
bezoek is er geen contact meer geweest met DCMR omtrent de
omgevingsvergunning van EWS.

3.9 Conclusie & aanbevelingen huidige situatie
Ondanks het feit dat er geen containers worden gelost bij EWS die bewust zijn gegast met
bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen is het risico van aanwezigheid van een gas tijdens het
openen van containers wel aanwezig. Het risico is zelfs groot bij het openen van containers die
Ferro Silicium bevatten. Ondanks de aanwezigheid van deze risico’s is er nog geen opvolging
gegeven aan de knelpunten vermeld in het Plan van Aanpak uit 2008 met betrekking tot het
openen van zeecontainers.
De instructie die is opgesteld door EWS met betrekking tot het gasmeten van containers is
onvoldoende. Daarnaast wordt er geen toezicht gehouden of deze instructie is begrepen door
de werknemers en of men ook werkt conform deze instructie.
Voorlichting en onderricht met als doel het veiliger openen van zeecontainers wordt niet
georganiseerd. Trainingen zoals het gasmeten van containers of het werken met gevaarlijke
stoffen wordt niet verzorgd.
Het beleid van EWS wijkt dus af van een aantal belangrijke verplichtingen van de werkgever
zoals gesteld in de Arbowetgeving. Steunpilaren voor een veilig arbobeleid ontbreken binnen
de onderneming.
 De RI&E is niet volledig, niet getoetst en knelpunten zijn niet opgevolgd.
 Voorlichting en onderricht wordt niet georganiseerd.
 Toezicht georganiseerd door de werkgever ontbreekt.
Er is geen bedrijfsnoodplan opgesteld waarin de verschillende mogelijke noodscenario’s zijn
beschreven en de verantwoordelijkheden voor de verschillende partijen zijn vastgelegd. Er is
dus ook niet een bedrijfsnoodplan dat rekening houdt met een mogelijk incident of
bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste container.
De huidige situatie met betrekking tot milieu is niet conform de wet milieubeheer en EWS is
dus in overtreding. Er zal snel duidelijkheid moeten komen omtrent de omgevingsvergunning
van EWS.
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Aanbevelingen









(Laat) De Digitale Branche RI&E van Gezond transport opnieuw uitvoeren.
Laat de RI&E toetsen door een erkend Arbodeskundige.
Organiseer toezicht op uitvoering van het Plan van Aanpak dat hoort bij de RI&E.
Organiseer voorlichting en onderricht op het gebied van gevaarlijke stoffen en
gasmeten.
Ontwikkel een procedure met betrekking tot het openen van zeecontainers.
Organiseer toezicht en controleer of de kantoor en loodsmedewerkers de instructies
begrijpen en of er gewerkt wordt volgens de afspraken die zijn vastgelegd.
Ontwikkel een bedrijfsnoodplan waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijk
incident of bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste container.
Onderzoek welk type activiteitenbesluit van toepassing is op de werkzaamheden van
EWS.
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4. Benchmark
Om het Arbobeleid dat EWS voert te kunnen vergelijken met andere soortgelijke bedrijven die
werkzaam zijn in de branche Transport en Logistiek is er een bezoek afgelegd aan NBK
Warehousing en VAT Logistics. Beide bedrijven bieden net als EWS verschillende onderdelen
van de logistieke keten aan. Naast deze logistieke dienstverleners is ook Gasmeetstation
Rotterdam bezocht. Dit is een meetstation voor containers en onderdeel van VAT Logistics. Het
bedrijf is bezocht om een beter beeld te kunnen ontwikkelen van een duidelijk Arbobeleid met
betrekking tot het veilig openen van zeecontainers.

4.1 NBK Warehousing
NBK Warehousing is een onderdeel van de NBK group en deze organisatie hanteert eigenlijk
een zelfde strategie als ELS. Namelijk het aanbieden van een totaal pakket of zoals NBK het
noemt een one-stop-shop service. De NBK group biedt de volgende service aan:
- NBK Forwarding
Expediteur
- NBK Air & Ocean
Luchtvracht expediteur
- NBK cargo services
Transporteur voor huif- en koeltransporten
- NBK Logistics
Transporteur voor zeecontainers
- NBK Warehousing
Op- en overslag van diverse soorten goederen
Door gebruik te maken van hun vestigingen en global partners kunnen zij een service
aanbieden die de gehele logistieke keten van een transport bestrijkt. Omdat deze scriptie het
“openen van zeecontainers” beoordeelt is in het kader van deze scriptie het bedrijf NBK
Warehousing bezocht.
De opslag van NBK Warehousing bestaat uit 6 loodsen met een totale opslagcapaciteit van
15000 m2. Doordat een groot gedeelte van de werkzaamheden van NBK Warehousing bestaat
uit het opslaan van gevaarlijke stoffen, is NBK een BRZO bedrijf met een VR verplichting.
Naast gevaarlijke stoffen worden er ook nog alcoholische dranken, zonnepanelen en diverse
producten afkomstig uit diverse landen opgeslagen. Er zijn in totaal 14 mensen in dienst van
NBK Warehousing waarvan 7 personen werkzaam zijn in de loods, 6 heftruckchauffeurs en 1
warehouse manager. Containers die behoren tot klasse 9 UN nummer 3359 worden op dit
moment niet behandeld bij de firma NBK Warehousing. Het bedrijf ontvangt dus geen
containers die bewust zijn gegast met bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen.
NBK beschikt over een milieuvergunning die de opslag van gevaarlijke stoffen uit de ADR
klassen 3, 4, 5.1, 6, 8 en 9 toestaat. Het bedrijf heeft zelf besloten om gevaarlijke stoffen uit
verpakkingsgroep 1 niet op te slaan vanwege de risico’s die het opslaan van dergelijke
gevaarlijke stoffen met zich meebrengt.
Om het arbobeleid met betrekking tot het openen van zeecontainers te kunnen beoordelen zijn
de volgende vragen gesteld.
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4.1.1

Beleid

Heeft NBK een Arbobeleid opgesteld met betrekking tot het openen van
zeecontainers?
- iedere container van een nieuwe klant wordt gemeten op aanwezigheid van gevaarlijke
gassen.
- Alle containers worden geopend door de chauffeur die de container aanlevert.
De volgende afspraken bestaan met betrekking tot het openen van zeecontainers die
gevaarlijke stoffen/gewasbeschermingsmiddelen bevatten:
- In de zomermaanden worden de containers met gevaarlijke stoffen
(gewasbeschermingsmiddelen) geopend door de medewerkers van de loods.
- In deze periode worden de containers met gewasbeschermingsmiddelen eerst
geventileerd alvorens zij worden betreden. Tijdens het betreden draagt men een
persoonlijke gasdetectiemeter voor chloor en volgelaatsmasker met p3
filter(A2B2E2K2P3 filter bus)
- De rest van het jaar worden deze containers geopend door medewerkers van NBK
Logistics. De chauffeurs die de containers met gevaarlijke stoffen vervoeren.
- De containers worden niet gemeten alvorens men de container betreedt.
Bovenstaande afspraken zijn niet vastgelegd of beschreven in een procedure.
Is er een risicoprofiel opgemaakt per containerstroom?
Vanwege het geringe aantal afzenders en de soorten goederenstromen is dit niet uitgevoerd.
Ontvangen medewerkers die containers openen een uitnodiging voor het meewerken
aan een PMO? Medewerkers worden niet uitgenodigd voor een dergelijk onderzoek. Een gang
naar de arbodienst op eigen verzoek is wel mogelijk.
Wordt er tijdens het uitvoeren van deze PMO ook aandacht besteed aan de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Zie antwoord op voorgaande vraag.
4.1.2

RI&E

Beschikt NBK over een RI&E?
De RI&E is uitgevoerd en getoetst door een gecertificeerd HVK’er. De RI&E is in 2012
opgesteld en er is geen gebruik gemaakt van een RI&E instrument of een Branche RI&E. Het
bijbehorende Plan Van Aanpak is ook in 2012 opgesteld en is sindsdien actueel gehouden.
Behandelt de RI&E het openen van zeecontainers?
Dit onderwerp wordt niet specifiek in de RI&E behandeld.
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4.1.3

Bronmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met de afzender van de goederen met betrekking tot het
voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke gassen?
De verschillende afzenders zijn overzichtelijk en het merendeel van de zendingen die wij
ontvangen zijn niet risicovol met betrekking tot de aanwezigheid van gevaarlijke gassen.
Goederen zoals drank en zonnepanelen.
De gevaarlijke stoffen containers zijn afkomstig van een en dezelfde klant en het betreft een
overzichtelijke en duidelijke goederenstroom, waardoor dit niet nodig wordt geacht.
4.1.4

technische/organisatorische maatregelen

Worden de bestaande klanten gecontroleerd door middel van steekproef metingen?
Nee, echter iedere container die wordt gevisiteerd door de douane wordt verplicht eerst
gemeten op aanwezigheid van gevaarlijke gassen. Deze verplichting wordt opgelegd door de
douane. Doordat NBK een douane-entrepot is, gebeurt dit regelmatig.

Ontvangen de medewerkers die de containers openen voorlichting en onderricht met
betrekking tot het openen van zeecontainers of het werken met gevaarlijke stoffen?
Alle medewerkers krijgen bij aanvang een volledige introductie in de belangrijkste procedures.
(waar zij mee werken) Deze worden regelmatig tijdens werkoverleg herhaald. De medewerkers
tekenen voor ontvangst van de instructie.
Te denken valt aan de procedures: inslag, uitslag, opslag, heftruck, BHV, incidenten etc.
4.1.5

Individuele maatregelen

Ontvangen de werknemers Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor het openen en
betreden van containers? Indien de containers tijdens de zomermaanden naar chloor
stinken, ontvangen de werknemers van NBK Warehousing een persoonlijke gasdetectiemeter
voor chloor en volgelaatsmasker met p3 filter(A2B2E2K2P3 filter bus).

4.1.6

Bedrijfshulpverlening

NBK beschikt over een bedrijfsnoodplan en er zijn diverse medewerkers aangewezen en
opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Doordat NBK een BRZO onderneming is, hier voldoende
aandacht aan besteed. De uitrusting van de bedrijfshulpverlening correspondeert ook met de
werkzaamheden die plaatvinden binnen het bedrijf.
Echter een noodscenario waarbij rekening gehouden wordt met een eventuele bedwelming van
medewerkers in een gegaste container bestaat niet. Noodmaatregelen, taken en
verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot dit onderwerp niet vastgelegd in het
bedrijfsnoodplan.
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4.1.7

Deelconclusie & aanbevelingen NBK Warehousing

Net als EWS ontvangt NBK geen containers die bewust zijn gegast door afzender met
bestrijdingsmiddelen. De firma ontvangt echter wel containers waarbij de lading bestaat uit
bestrijdingsmiddelen. Met het uitdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming
van blootstelling aan te hoge grenswaarden van bijvoorbeeld chloor, neemt NBK een goede
maatregel. Er worden echter geen bron, technische of organisatorische maatregelen genomen.
Alvorens men een container betreedt bij NBK zal men eerst moeten meten naar de
aanwezigheid van gevaarlijke gassen afkomstig van de lading gevaarlijke stoffen. Op basis van
deze meetgegevens bepaalt men onder andere hoe lang de container geventileerd moet
worden en of men deze container met of zonder PBM’s kan betreden. Deze afspraken moeten
worden verankerd in het beleid van NBK.
Het noodscenario waarbij een persoon bedwelmd raakt in een gegaste containers is zeer goed
mogelijk en zal behandeld moeten worden in het bedrijfsnoodplan.
Ondanks dat er vaak verondersteld wordt dat containers alleen gevaarlijk zijn als deze zijn
gegast door de afzender, bestaan er dus ook risicovolle containerstromen bij bedrijven die
geen bewust gegaste containers ontvangen. Een conclusie die ook tijdens bestudering van
beschikbare literatuur naar voren is gekomen, zie ook de inleiding van hoofdstuk 0. Het
onderzoek bij NBK warehousing geeft tevens de problematiek weer die er nog steeds heerst
binnen de transport en logistiek branche met betrekking tot het openen van zeecontainers.

Aanbevelingen NBK
Onderzoek of het huidige beleid met betrekking tot het openen van zeecontainers de risico’s
voldoende beheerst binnen de onderneming.

Aanbevelingen EWS



Analyseer de containerstromen om te kunnen beoordelen of deze risicovol zijn.
Ontwikkel een bedrijfsnoodplan waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijk
incident of bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste container.

Vertrouwelijk
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4.2 VAT Logistics
VAT Logistics is opgericht door Ruud Vat in 1985 en biedt net als NBK en ELS meerdere
diensten aan die onderdeel kunnen vormen van een logistieke keten. VAT logistics noemt deze
service "one stop shopping concept" en bestaat uit de volgende diensten:
- Europese distributie
- Warehousing
- Luchtvracht
- Zeevracht
- Douane formaliteiten
- Value added Services (Bijv.: ompakken, labelen, kwaliteit- en productcontrole)
- Gasmeten van containers (Gasmeetstation Rotterdam
De locatie op de Maasvlakte beschikt over 1500 m² opslagruimte en beschikt over een
vergunning voor het opslaan van ADR goederen. De gevaarlijke stoffen uit de ADR klassen 3
4.1, 6, 8 en 9 kunnen in de loods worden opgeslagen. Containers met gevaarlijke stoffen uit
de ADR klassen 4.3, 5.1 en 5.2 worden buiten de loods opgeslagen. Door de grote
hoeveelheden gevaarlijke stoffen die VAT Logistics mag opslaan valt het bedrijf onder de
werking van het Besluit Risico Zware ongevallen 1999 (BRZO) met een Veiligheids Rapportage
verplichting. (VR verplichting)
De opslag van VAT voldoet aan de normering HACCP, SKAL en GMP, tevens is het in bezit van
een kwaliteitsmanagement systeem dat voldoet aan de ISO 9001 norm. .
Omdat het meten van containers die gelost worden bij VAT wordt uitgevoerd door
Gasmeetstation Rotterdam is er in het kader van dit onderzoek gesproken met Rick Kramer
,Operational Manager van het Gasmeetstation, en Wayne Slob, medewerker van de afdeling
operations van het Gasmeetstation.
Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoek dat is uitgevoerd naar het Arbobeleid van VAT met
betrekking tot het openen van zeecontainers met als doel om een vergelijking te kunnen
maken met het beleid van ELS.

Vertrouwelijk
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4.2.1

Beleid

Heeft VAT logistics een Arbobeleid opgesteld met betrekking tot het openen van
zeecontainers?
Het Arbobeleid van VAT met betrekking tot het openen van containers is gevormd met behulp
van het stappenplan dat is ontwikkeld door het Platform Gassen in Containers (PGIC) en
Gezond Transport. Dit stappenplan is beschikbaar op de website van Gezond Transport
www.bgz.nl
Is er een risicoprofiel opgemaakt per containerstroom?
Alle containerstromen zijn ingedeeld in categorieën en op basis van deze indeling is de verdere
afhandeling van de zeecontainer bepaald. De drie categorieën zijn:
Categorie A: De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen. Het is bekend om welke gassen het
gaat en wat de concentratie is.
Categorie B: Het is onbekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat.
Categorie C: De zeecontainer bevat géén gevaarlijke gassen
Een container van een nieuwe klant of een container van een bestaande klant maar geladen
met producten die voor deze containerstroom nieuw zijn, bevindt zich in Categorie B. De
indeling in Categorie B is dus afhankelijk van:
- Leverancier
- Type product
Rick Kramer, operational manager van het Gasmeetstation, adviseert de klant ook land van
herkomst hieraan toe te voegen. Ook het land van herkomst bepaalt namelijk de homogeniteit
van een containerstroom.
De containerstroom wordt pas ingedeeld in Categorie C nadat 5 achtereenvolgende
gasmetingen hebben aangetoond dat deze containerstroom (leverancier/type product) geen
gevaarlijke gassen bevat. Steekproefsgewijs worden 1 op de 10 containers gecontroleerd om
te kunnen beoordelen of de containerstroom nog steeds tot categorie C behoort. Indien
regelmatig onderzoek aantoont dat deze containerstroom stabiel is en nooit gevaarlijke gassen
bevat word de frequentie van meten verlaagd.
Indien tijdens de metingen gevaarlijke gassen worden aangetroffen wordt de containerstroom
ingedeeld in categorie A en zullen containers uit deze stroom 100% gemeten worden.
Ontvangen medewerkers die containers openen een uitnodiging voor het meewerken
aan een PMO?
Nee
Wordt er tijdens het uitvoeren van deze PMO ook aandacht besteed aan de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen?
Wordt niet aangeboden bij VAT
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4.2.2

RI&E

Beschikt VAT Logistics over een RI&E?
VAT beschikt over een RIE die is opgesteld door Reactie Veiligheidsadviseurs in 2012. De RI&E
is niet getoetst door een Arbodeskundige
Behandelt de RI&E het openen van zeecontainers?
De RI&E behandelt het onderwerp “Openen van zeecontainers”. De RI&E behandelt ook de
werkzaamheden die bij het Gasmeetstation plaatsvinden

4.2.3

Bronmaatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met de afzender van de goederen met betrekking tot het
voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke gassen?
Dit is lastig voor VAT of het Gasmeetstation omdat beide firma’s vrijwel niet in contact staan
met de afzender van de producten. Er is wel veel contact met de ontvanger van de containers.
Indien er veel gassen worden aangetroffen in bepaalde containerstromen, die niet gegast zijn
door de afzender, is er overleg met de ontvanger. Het Gasmeetstation gebruikt zijn kennis om
de klant te adviseren welke aanpassingen er wellicht gemaakt kunnen worden bij het transport
of laden van de container om gassen die aanwezig zijn te verminderen of te voorkomen. Vaak
kunnen de medewerkers van het Gasmeetstation mee helpen met het bepalen waarom een
bepaald gas aanwezig is tijdens het transport. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van
de ontvanger om deze informatie met de afzender te delen
Rick Kramer geeft een voorbeeld van een bekende schoenwinkelketen waarbij door contact
met de ontvanger het productieproces van een bepaald type schoen is aangepast. Mede door
dit contact is er geen gas meer aanwezig bij het openen van de zeecontainer.
4.2.4

Technische/organisatorische maatregelen

Worden de bestaande klanten gecontroleerd door middel van steekproef metingen?
Containers uit categorie c worden steekproefsgewijs 1 op de 10 keer gemeten. Indien
regelmatig onderzoek aantoont dat deze containerstroom stabiel is en nooit gevaarlijke gassen
bevat word de frequentie van meten verlaagd.
Ontvangen de medewerkers die de containers openen voorlichting en onderricht met
betrekking tot het openen van zeecontainers of het werken met gevaarlijke stoffen?
Alle medewerkers hebben een interne Awareness training gehad en alle medewerkers die ADR
stoffen behandelen zijn ook daartoe opgeleid d.m.v. vakbekwaamheid gevaarlijke stoffen.
4.2.5

Individuele maatregelen

Er zijn geen individuele maatregelen genomen met betrekking tot het openen van
zeecontainers.
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4.2.6

Bedrijfshulpverlening

Net als NBK is ook VAT een BRZO bedrijf. Hierdoor vindt er ook een regelmatige controle
plaats of bedrijfshulpverlening is georganiseerd binnen de onderneming. Het bedrijfsnoodplan
houdt rekening met een eventuele bedwelming van een werknemer in een gegaste container.
Voor redding van een persoon uit een eventuele gegaste container maakt men gebruik van de
expertise van de werknemers/collega’s van het Gasmeetstation. Diverse medewerkers van het
Gasmeetstation zijn in het bezit van een ademluchttraining en bijbehorende ademlucht
keuring. Het verlenen van Eerste Hulp wordt gedaan door gecertificeerde EHBO’ers werkzaam
bij zowel het Gasmeetstation als VAT.
4.2.7

Deelconclusie & aanbevelingen VAT logistics

VAT logistics heeft veel geïnvesteerd om het onderwerp “openen van zeecontainers” veilig te
maken. Men heeft van een nood een deugd gemaakt met de oprichting van het
Gasmeetstation. Het meten naar gassen in containers is als noodzaak begonnen en uitgegroeid
naar een nevenactiviteit door de service aan te bieden binnen de transport en logistiek
branche.
De kennis die gedeeld wordt tussen VAT en het Gasmeetstation maakt beide partijen een stuk
veiliger. De kennis van transport en logistiek die bij VAT aanwezig is wordt bij het
Gasmeetstation gebruikt om een goede snelle service te kunnen bieden aan hun klanten. De
kennis van het Gasmeetstation wordt bij VAT gebruikt om gevaarlijke gassen in containers te
ontdekken, verminderen of voorkomen.
Het beleid met betrekking tot het openen van gegaste containers is uitgebreid en men heeft bij
VAT een goede invulling gegeven aan de eerder genoemde steunpilaren van een goed
arbobeleid.
- RI&E
- Voorlichting en onderricht
- Toezicht

Aanbevelingen
Een kijkje in de keuken bij een collega concurrent kan voor EWS een goede aanbeveling zijn.
Wellicht dat het einddoel duidelijker wordt voor EWS na een bezoek aan VAT en het
Gasmeetstation.
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4.3 Gasmeetstation Rotterdam
Zoals beschreven in hoofdstuk 4.2 vormt het Gasmeetstation Rotterdam een onderdeel van
VAT logistics. Er is besloten om naast het onderzoek dat is uitgevoerd bij mogelijke
concurrenten van ELS ook een onderzoek uit te voeren bij een specialist op het gebied van het
veilig openen van zeecontainers. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de vragen die gesteld
zijn om de bron, organisatorische/technische en individuele maatregelen te kunnen bepalen
die nodig zijn voor het veilig openen van zeecontainers.
Het Gasmeetstation is een meetstation voor containers op
de Maasvlakte en bevindt zich direct naast de opslag van
VAT. Naast het gasmeten biedt het Gasmeetstation ook
aanvullende diensten aan zoals:
- Begassen;
- Ontgassen;
- assisteren bij het uitvoeren van fysieke controles;
- lossen van containers;
- ompakken van goederen.
Deze diensten vullen elkaar eigenlijk aan. Indien er een te
hoge grenswaarde gemeten wordt van een bepaald gas
heeft de klant de volgende keuzes:
- Ventilatie van de containers;
- Het laten lossen van de container;
- Het laten ompakken van de container.
Deze activiteiten kunnen ook worden uitgevoerd op locatie.
Het Gasmeetstation is in het bezit van een Omgevingsvergunning doordat het begassen en
ontgassen als vergunningplichtig is bepaald door het BOR. Zie § 2.5.1 van deze scriptie. Het
bedrijf is niet gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm maar heeft wel de intentie om een
milieu management systeem te ontwikkelen dat voldoet aan de ISO 14001 norm.
4.3.1 Beleid
Het Arbobeleid van het Gasmeetstation met betrekking tot het openen van zeecontainers is
natuurlijk anders dan een arbobeleid van een bedrijf dat werkzaam is in de Transport &
Logistiek.
Het is bijvoorbeeld niet nodig om een risicoprofiel op te stellen per containerstroom om de
containerstromen vervolgens te kunnen categoriseren. Iedere container die namelijk wordt
aangeboden bij het Gasmeetstation kan als gevaarlijk beschouwd worden en zal gecontroleerd
worden. Het is voor dit onderzoek wel interessant om te onderzoeken welke maatregelen een
bedrijf vervolgens neemt om dit veilig uit te voeren.
Ontvangen medewerkers die containers openen een uitnodiging voor het meewerken
aan een PMO?
Nee
Wordt er tijdens het uitvoeren van deze PMO ook aandacht besteed aan de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen?
Wordt niet aangeboden bij het Gasmeetstation
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4.3.2 RI&E
De omstandigheden en de werkzaamheden van het Gasmeetstation zijn meegenomen en
beoordeeld in de RI&E van VAT. Uitgevoerd door Reaktie Veiligheidsadviseurs in 2012.
4.3.3

Bron maatregelen

Zijn er afspraken gemaakt met de afzender van de goederen met betrekking tot het
voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke gassen?
Zie 4.2.3 van deze scriptie.
4.3.4

Technische/organisatorische maatregelen

Welke Technische/organisatorische maatregelen treft het Gasmeetstation om
blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke gassen te voorkomen?
De meting wordt uitgevoerd met behulp van de FTIR/Gasmet.
Dit is een meetinstrument die de gassen uit een container kan
herkennen met behulp van infrarood aan het
infraroodspectrum van het gas. De machine vergelijkt het
infraroodspectrum van het opgezogen gas met een
referentiespectrum van verschillende soorten gassen.
Zuurstof een Lower Explosion Limit (LEL) worden gemeten
met een apart instrument. Alle metingen worden uitgevoerd
op afstand. Een lans wordt in container gestoken en een
meting wordt uitgevoerd zonder dat de medewerker bij de
container aanwezig heeft te zijn.
Containers worden geventileerd met behulp van een ventilatie
deur. Aansluitingen in de deur voor lucht en afzuiging zorgen
voor een geforceerde ventilatie van de container.
Ontvangen de medewerkers die de containers openen
voorlichting en onderricht met betrekking tot het
openen van zeecontainers of het werken met
gevaarlijke stoffen?
Hieronder een overzicht van trainingen
 Medewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van
gasmetingen zijn in het bezit van een Middelbaar
Gasmeetkundige Opleiding.
 Medewerkers die gasmetingen uitvoeren of betrokken
zijn bij het lossen van de containers zijn in het bezit
van Vakbekwaamheid Gevaarlijke stoffen of een ADR
training.
 Medewerkers die containers lossen met onafhankelijke
ademlucht zijn in het bezit van een Ademlucht training.
 Meerdere medewerkers zijn in het bezit van een VCA
training.
 Één medewerker van het Gasmeetstation is Middelbaar
Veiligheidskundige en wordt bijgestaan door de MVK’ers werkzaam bij VAT Logistics.
Voordat een medewerker bevoegd is om zelf gasmetingen uit te voeren wordt de medewerker
eerst intern opgeleid door zijn collega’s. Deze training wordt niet geregistreerd.
Vertrouwelijk
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Hoe weet een klant van het Gasmeetstation dat de container veilig is om te
betreden?
De uitslag van de metingen uitgevoerd door de FTIR/Gasmet, de O2 meter en de LEL meter
worden weergeven in een rapport. Het Gasmeetstation noemt dit verslag een Risico
Inventarisatie. In één oogopslag is af te lezen of de container gevaarlijke gassen bevat en
indien er te hoge grenswaarden zijn gemeten, is ook makkelijk af te lezen om welk gas het
gaat.
Is het nodig voor een klant om aanvullende metingen te verrichten indien de
container producten bevat die uitwasemen?
Iedere container die wordt vrijgegeven door het Gasmeetstation nadat er te hoge
grenswaarden zijn gemeten van een bepaald gas ontvangt een Gasvrij certificaat dat 4 uur
geldig is. De container moet dus binnen 4 uur geopend en gelost worden. Soms wordt er bij de
gasvrijverklaring een ventilatie instructie afgegeven.
4.3.5

Individuele maatregelen

Ontvangen de werknemers Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor het openen en
betreden van containers?
Bij het betreden van een container die gevaarlijke gassen bevat zijn de medewerkers in het
bezit van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen die horen bij het type gas dat aanwezig is in
de container. Indien nodig is er onafhankelijke ademlucht beschikbaar.
Indien er te hoge grenswaarden zijn vastgesteld door de “Gasmet” wordt de container eerst
geventileerd in het ontgassingsvak. Doordat de Gasmet heeft aangegeven welk gas aanwezig
is in de container kan er bij verdere behandeling van de container gericht worden gemeten
naar een bepaald type gas met behulp van een PID meter of Dräger buisje.
4.3.6

Bedrijfshulpverlening

Het bedrijfsnoodplan houdt rekening met een eventuele bedwelming van een werknemer in
een gegaste container. Voor redding van een persoon uit een eventuele gegaste container
maakt men gebruik van medewerkers van het Gasmeetstation die in het bezit zijn van een
ademluchttraining en bijbehorende ademlucht keuring. Het verlenen van Eerste Hulp wordt
gedaan door gecertificeerde EHBO’ers werkzaam bij zowel het Gasmeetstation als VAT.
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4.3.7

Deelconclusie & aanbevelingen Gasmeetstation Rotterdam

Doordat de werkzaamheden van het Gasmeetstation anders zijn dan de werkzaamheden van
EWS kan het bedrijfsbezoek niet direct gebruikt worden om een Arbobeleid te ontwikkelen met
betrekking tot het openen van containers bij EWS.
Het bedrijfsbezoek geeft wel een overzicht van de middelen en opleidingen die nodig zijn voor
het uitvoeren van een duidelijk arbobeleid op het gebied van gegaste containers. Een beleid
dat geïmplementeerd moet worden mocht een bedrijf ervoor kiezen om zelf het onderzoek
naar de luchtkwaliteit in de container uit te voeren.
Een kanttekening bij het arbobeleid van het gasmeetstation is het ontbreken van het
aanbieden van een PMO aan zijn werknemers. Met behulp van een PMO kan het bedrijf
controleren of werknemers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen ondanks de
verschillende maatregelen die men treft om dit te voorkomen. Een beleid dat hierop is gericht
verwacht men bij een bedrijf dat het ontgassen van een zeecontainer als 1 van zijn kerntaken
heeft

Aanbevelingen Gasmeetstation
Biedt de medewerkers van het Gasmeetstation een PMO waarbij gecontroleerd wordt of er
blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Aanbevelingen EWS
Een kijkje in de keuken bij een collega concurrent kan voor EWS een goede aanbeveling zijn.
Wellicht dat het einddoel duidelijker wordt voor EWS na een bezoek aan VAT en het
Gasmeetstation.
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5. Gewenste situatie EWS
In dit hoofdstuk zijn de vaststellingen uit wet- en regelgeving en de gegevens vanuit de
benchmark afgezet tegen de huidige situatie en aansluitend aanbevelingen naar de gewenste
situatie uitgewerkt.

5.1 Beleid
Bij het uitvoeren van dit onderzoek is niet alleen het beleid met betrekking tot “Het openen
van zeecontainers” beoordeeld. Bij het beoordelen van de RI&E en het onderzoek van het
beleid is ook het arbobeleid van ELS in zijn geheel onderzocht. Het Arbo- en verzuimbeleid van
ELS, de manier waarop ELS omgaat met arbeidsomstandigheden en verzuim, is niet
vormgegeven of vastgelegd en op veel punten wijkt het beleid van ELS af van wet- en
regelgeving.
Om een goed arbobeleid te kunnen vormen op een bepaald onderdeel zoals “Het openen van
zeecontainers” is het ook belangrijk dat het complete arbobeleid goed is vastgelegd en
verankerd binnen de onderneming. Onder meer de volgende afspraken moeten worden
vastgelegd en gedocumenteerd voordat men een succesvol arbobeleid met betrekking tot het
openen van zeecontainers kan ontwikkelen:
 De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende werknemers en onderdelen
van de organisatie.
 Afspraken omtrent verzuim.
 Inspectie van de arbeidsmiddelen.
 Organisatie deskundige bijstand (bijv. Preventiemedewerker).
 Voorlichting en onderricht aan de werknemers.
 Samenwerking en overleg.
 Toezicht door leidinggevenden.
 Afspraken met betrekking tot bijzondere categorieën.
 Arbeidsongevallenregistratie en analyse.
Een goed Arbo- en verzuim beleid wordt niet in één keer geschreven, een goed beleid wordt
continu verbeterd en ontwikkeld. Het beleid en de afspraken, instructies en procedures die
daarbij horen moeten geborgen worden binnen de onderneming zodat bijvoorbeeld terugval in
oude gewoontes niet mogelijk is. Dit kan men het beste bereiken met behulp van de PDCA
cyclus.
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ACT

PLAN

Aanpassen en
borgen van het
systeem

Ontwikkeling
beleid
openen
zeecontainers

(beleid)

DO

CHECK

Implementatie
procedures,
afspraken en
instructies

Controle beleid
door toezicht en
inspecties

Het beleid met betrekking tot het openen van zeecontainers zal hierin moeten passen. Ook
met betrekking tot dit onderwerp zullen de afspraken op eerdergenoemde onderwerpen
moeten worden vastgelegd.
De eerste stap voor het opstellen van een arbobeleid op het gebied van “het openen van
zeecontainers” is het starten met vooronderzoek. Per zeecontainerstroom wordt er een
risicoprofiel opgesteld.
- Soort lading
- Leverancier/afzender
- Herkomst lading
Bij het indelen van deze zeecontainerstromen op basis van hun risico worden de metingen die
al zijn uitgevoerd binnen EWS meegenomen. Met behulp van de uitkomsten van dit
vooronderzoek kun je iedere zeecontainer in één van de onderstaande categorieën indelen.
Categorie A:
- De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen. Bekend is om welke gassen het gaat.
- Het meten naar gas heeft aangetoond dat het soort lading in combinatie met
leverancier/afzender behoort tot deze categorie.
Categorie B:
- Het is niet bekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat.
- Iedere container die goederen bevat van een onbekende leverancier/afzender wordt
aangeboden voor het meten naar gas.
- Iedere container van een bekende leverancier/afzender maar met onbekende
goederen/lading wordt aangeboden voor het meten naar gas.
Categorie C:
- De zeecontainer bevat geen gevaarlijke gassen.
- Het meten naar gas heeft aangetoond dat het soort lading in combinatie met
leverancier/afzender behoort tot deze categorie.
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De informatie verzameld bij het opstellen van het risicoprofiel, de zeecontainerstromen, het
indelen van gevarencategorieën en de meetgegevens moeten geregistreerd worden. Deze
gegevens dienen 10 jaar bewaard te worden. Een voorbeeld van een registratieformulier is
bijgevoegd als bijlage 8.
Op basis van de gegevens uit het registratie formulier bepaalt men de meetstrategie per
containerstroom. Dit wordt beschreven in paragraaf 5.5 “Technische/organisatorische
maatregelen.
Het beleid van ELS om de gasmetingen van de containers te laten uitvoeren door een externe
partij is een goede keuze. De metingen worden verricht door goed opgeleid personeel in het
bezit van professionele meetapparatuur. Het Gasmeetstation is een specialist op het veilig
openen van zeecontainers en bij goede inzet van de diensten van dit bedrijf kan er een veilig
arbobeleid gecreëerd worden met betrekking tot “het openen van zeecontainers.
Het is dus niet nodig voor ELS om medewerkers op te leiden tot gasmeetkundige. Omdat er
wel containers worden gelost met gevaarlijke stoffen is het advies om de medewerkers van de
loods wel een ADR training aan te bieden. Hierdoor raken de medewerkers beter bekend met
de risico’s van gevaarlijke stoffen en de etikettering en labels van het ADR zoals het
waarschuwingsetiket “gegaste laadeenheid”

5.3 RI&E
In het kader mijn HVK opleiding bij Apply is de RI&E van ELS uit 2008 getoetst. Ook dit
onderzoek heeft aangetoond dat het knelpunt “Het ontbreken van een beleid met betrekking
tot het openen van zeecontainers” nog steeds actueel is.
Dit onderzoek geeft verder het volgende advies om tot een actuele RI&E conform de
Arbowetgeving te komen.
1. Gezien de verandering in arbeidsomstandigheden (opslag ijzerlegeringen) en de
kwaliteit van de RI&E die is uitgevoerd in 2008 is het verstandig om een geheel nieuwe
RI&E uit te voeren en deze vervolgens te laten toetsen door een Arbokerndeskundige.
2. De oplossingen die geboden worden in deze RI&E zullen moeten corresponderen met de
richtlijnen zoals gesteld in de Arbowetgeving en de Arbocatalogus van Gezond
Transport.
3. Stel een werkgroep/PVT in met specifieke taken op het gebied van
arbeidsomstandigheden en betrek deze personen bij het opstellen
van de RI&E
4. Communiceer de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak met
de verschillende medewerkers.
5. Voer de Nadere Inventarisaties uit zoals deze zijn vastgesteld.
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5.4 Bronmaatregelen
Net als VAT of het Gasmeetstation staat ELS vrijwel niet in contact met de afzender van de
producten. Toch is het belangrijk om eventuele containerstromen waarin gassen worden
aangetroffen veiliger te maken door in contact te treden met de ontvanger van de containers.
De ontvanger kan op zijn beurt in contact treden met de afzender.
Een containerstroom binnen ELS waarbij regelmatig te hoge grenswaarden van fosfine wordt
aangetroffen zijn de containers die Ferro Silicium bevatten. Ferro Silicium kan na contact met
vocht of water, waterstof (een brandbaar gas dat explosieve mengsels kan vormen met lucht)
afstaan en het kan (onder soortgelijke omstandigheden) fosfine en arseenwaterstof
produceren, welke zeer giftige gassen zijn.
Wellicht is het mogelijk door in samenwerking met de ontvanger en de afzender van de
containers deze containerstroom te analyseren, om vervolgens te kunnen bepalen welke
verbeteringen gemaakt kunnen worden om de lading beter te beschermen tegen vocht.
Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
- Hoe is de conditie/kwaliteit van de container?
- Kan condensvorming een oorzaak zijn van een hoog vochtgehalte in de container?
- Zijn de ventilatiegaten afgeplakt bij vertrek container afzender?
- Kunnen extra ventilatiegaten de situatie verbeteren?
Ook het in contact treden met de afzenders van containers uit veilige containerstromen is
belangrijk. Doormiddel van voorlichting bij de afzender/ontvanger kunnen eventuele risicovolle
containerstromen in de toekomst voorkomen worden.
Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
- Zijn deze afzenders bekend met de gevaren van gegaste containers?
- Zijn deze afzenders bekend met wet- en regelgeving op het gebied van gegaste
containers?
De resultaten van de metingen moeten natuurlijk gedeeld worden met de andere partners in
de logistieke keten. Door daarnaast de kennis/specialisme van het Gasmeetstation te
gebruiken is het mogelijk de verschillende containerstromen binnen ELS veiliger te maken.
De tipkaarten van Gezond Transport die beschikbaar zijn via hun website kunnen ook gebruikt
worden bij het voorlichten van de ontvanger/afzenders van de containers. Zie ook bijlage 4
tipkaart 17 “Voorkomen van gevaarlijke gassen in zeecontainers”
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5.5 Technische/organisatorische maatregelen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de te nemen technische of organisatorische
maatregelen.
5.5.1 Gasmeetkundige Intern of extern
Een bedrijf kan er voor kiezen om de gasmetingen van containers zelf uit te voeren maar dit
vergt wel een investering op het gebied van:
- Training en opleiding
- Meetapparatuur
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
Natuurlijk blijft het niet bij alleen gasmeten. Indien er een gas wordt aangetroffen zal de
container ontgast moeten worden om de container veilig te kunnen lossen.
Om de lezer een duidelijk beeld te geven is er een overzicht gemaakt van de kosten voor het
extern laten meten en ontgassen van een container. Daarnaast is er een schatting gemaakt
van de kosten die nodig zijn om dit zelf uit te voeren. In bijlage 9 is een overzicht gemaakt
van de kosten.
Indien het metingen zijn bij containers waarvan de klant weet dat er mogelijk een gas
aanwezig is, worden de kosten (voor meten en ontgassen) van het Gasmeetstation vaak
doorbelast (inclusief een kleine winstmarge) aan de klant. Indien het metingen zijn die worden
uitgevoerd omdat het een nieuwe klant of een steekproefmeting betreft, wordt er een
commerciële afweging gemaakt of deze kosten kunnen worden doorbelast.
Kosten die gemaakt worden bij het intern meten en ontgassen van containers kunnen
natuurlijk ook wel of niet worden doorbelast aan de klant. Echter gezien het geringe aantal
containers dat EWS behandeld is het intern uitvoeren van gasmetingen en ontgassen niet
interessant voor de onderneming.
Daarbij komt dat de investering die gemaakt wordt om het gasmeten en ontgassen intern uit
te voeren niet een garantie geeft op een hoog veiligheidsniveau. De kennis en ervaring die een
gespecialiseerd bedrijf heeft en het veiligheidsniveau dat men bereikt heeft zal erg lastig te
realiseren zijn voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in de transport & logistiek.
Voor een bedrijf dat aan het begin staat van de ontwikkeling van een eigen arbobeleid is het
verstandig om de gasmetingen en de maatregelen die volgen bij het vinden van een gevaarlijk
gas, te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf zoals het Gasmeetstation.
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5.5.2

De meetstrategie

De huidige meetstrategie van EWS is niet toereikend. Het eenmaal meten van iedere container
afkomstig van een nieuwe klant is niet voldoende. De meting geeft niet weer of de volledige
containerstroom als veilig kan worden beschouwd. Daarbij zal het aantal steekproeven dat
men uitvoert bij een veilige containerstroom vastgelegd moeten worden. Op basis van dit
onderzoek is de volgende meetstrategie per gevarencategorie opgesteld:
Categorie A: 100%
Categorie B: 5 metingen bij iedere nieuwe leverancier/afzender/lading
Categorie C: 1 op de 10 containers meten en indien de metingen constant veilig blijken kan
de frequentie verlaagd worden.


De uitslag van de metingen die zijn verricht op de container die gelost worden bij EWS
moeten goed gecommuniceerd worden met de medewerkers van de loods. Het is
belangrijk dat de voorman en de medewerkers van de loods weten welke containers
gemeten zijn en wat de uitslag is van het onderzoek.



Indien er containers worden gelost waarbij een te hoge grenswaarde van een gevaarlijk
gas is aangetroffen wordt dit extra belangrijk. Deze containers moeten namelijk binnen
vier uur gelost worden anders kan de concentratie gevaarlijk gas weer oplopen door het
uitwasemen van de lading. Vaak worden deze containers voorzien van een
ventilatieadvies door het gasmeetstation en ook deze informatie moet bij de
loodsmedewerkers terecht komen.



Er zal toezicht van de werkgever moeten plaatsvinden om te controleren of deze
containers binnen vier uur worden gelost en of het ventilatieadvies wordt opgevolgd.



Het regelmatig organiseren van voorlichting in de vorm van een toolbox waarbij de
onderwerpen: openen van zeecontainers, gegaste lading en gevaarlijke stoffen onder
andere aan bod komen is essentieel en belangrijk voor het veiligheidsbewustzijn van de
medewerker. Implementatie van een goed veiligheidsmanagementsysteem hangt mede
af van het veiligheidsbewustzijn van de mensen die er mee moeten werken. Bijgevoegd
als bijlage 10 Is tipkaart 18 “voorlichting en instructie” ontwikkeld door Gezond
Transport.
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5.6 Individuele maatregelen
Een maatregel die genomen kan worden door ELS is het laten controleren van de container
door de werknemer op onverwachte afwijkingen of omstandigheden die kunnen duiden op de
aanwezigheid van een gas. Deze controle wordt uitgevoerd en geregistreerd met behulp van
een checklist en pas nadat de checklist is ingevuld door de werkgever wordt de container
opengemaakt en veilig verklaard.
Op basis van Tipkaart 21 “werknemerscontrole” ontwikkeld door Gezond Transport is een
inspectie checklist ontwikkeld voor EWS die men kan gebruiken voordat men besluit om de
container te openen. Zie bijlage 11 “Tipkaart 21 werknemerscontrole”.
Ondanks dat het meten op dit moment wordt uitgevoerd door een extern bedrijf is het
verstandig om de loods-medewerkers een opleiding gasmeten aan te bieden. (Gasmeetkundige
/ LGK) Op deze manier raakt men toch bekend met betrekking tot het betreden van een
ruimte met een mogelijk gevaarlijke atmosfeer. Daarnaast is het aan te bevelen een opleiding
ADR of vakbekwaamheid gevaarlijke stoffen te volgen, omdat EWS ook gevaarlijke stoffen
opslaat.
Het regelmatig organiseren van voorlichting zoals een toolbox waarbij alle facetten met
betrekking tot het “openen van zeecontainers” het onderwerp is, kan voor een verdere
verhoging van het veiligheidsbewustzijn zorgen.

5.7 Bedrijfshulpverlening
Ondanks de maatregelen die een transportonderneming kan nemen om blootstelling aan
gevaarlijkje stoffen te voorkomen blijft er een restrisico bestaan dat de werknemer toch
blootgesteld kan worden aan bijvoorbeeld een gevaarlijk gas. Een goed opgesteld
bedrijfsnoodplan baseert zich dus ook op de uitkomsten van de RI&E en de mogelijke
restrisico’s die hieruit naar voren komen. Een eerste stap moet zijn het voorlichten van alle
medewerkers. Men dient rekening te houden met het feit dat indien een werknemer onwel
wordt hij bedwelmd kan zijn geraakt door een gevaarlijk gas. Er moet voorkomen worden dat
er onnodig andere slachtoffers vallen.
Daarnaast moet de bedrijfshulpverlening erop zijn gericht om te kunnen reageren op een
eventueel noodgeval waarbij een persoon onwel is geraakt in de container. Gelet op het
restrisico dat in paragraaf 5.8 van dit hoofdstuk is weergegeven is het niet nodig om een BHV
team te organiseren dat in een dergelijk scenario met behulp van ademlucht een container kan
betreden om een redding uit te voeren.
Het is wel verstandig om een noodscenario te beschrijven zodat slachtoffers voorkomen
kunnen worden en er gericht eerste hulp gegeven kan worden. Dus naast de standaard BHV
training is het verstandig om sommige werknemers een aanvullende EHBO cursus aan te
bieden waarbij het onderwerp blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt behandeld.
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5.8 Het Risico
FINE & KINNEY
Zoals beschreven is voor het inschatten van de hoogte van risico’s gekozen voor de methode Fine & Kinney. Deze methode zegt:
Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect = W x B x E
B:
W:
E:

Frequentie en duur van de blootstelling
Waarschijnlijkheid dat het effect daadwerkelijk optreedt
Omvang van mogelijke schade/letsel door het beschouwde gevaar

Waarschijnlijkheid letsel W:
1:
3:
5:
7:
10:

Praktisch onmogelijk
Denkbaar, maar onwaarschijnlijk
Denkbaar
Zeer wel mogelijk
Uiterst waarschijnlijk

Blootstellingfrequentie
B:
1 : Zeer zelden
3 : Jaarlijks
5 : Maandelijks
7 : Wekelijks
9 : Dagelijks
10: Voortdurend

Verwacht effect E:
1 : EHBO-letsel/geringe schade
3 : Medische behandeling arts
5 : Letsel met verzuim
7 : Verzuim > 7 weken
9 : Blijvend letsel
10: Dodelijke afloop

Classificatie
>90

Mogelijk risico

90-200

Aanmerkelijk risico

200-440

Hoog risico

>440

Zeer hoog risico
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Activiteit
Betreden van
een
zeecontainer

RW=
RB=
RE=
RR=

Risico
Blootstelling aan
gevaarlijke gassen.

Mogelijk
gevolg
Bedwelming
Vergiftiging

W

B

E

R

7

5

10

49
0

Maatregelen

R
W
3

RB

RE

RR

1
10
30
− Communicatie met de afzender /
klant om gevaarlijke gassen te
voorkomen.
− Opstellen risicoprofiel per
containerstroom
− Uitvoeren 100% metingen conform
risicoprofiel
− Uitvoeren van steekproeven
conform risicoprofiel
− Vermelden van het container risico
profiel op de loslijst
− Verzorgen van voorlichting en
onderricht aan de EWS
loodsmederwerkers
− Communiceren ventilatieplan van
ontgaste containers
− Uitvoeren van de “container
inspectiechecklist”
− Vastleggen afspraken en
ontwikkeling procedure “Betreden
zeecontainer”
− Toezicht organiseren op naleving
procedure
− Registreer de informatie die
verzameld is bij het opstellen van
het beleid
Rest Waarschijnlijkheid. De waarschijnlijkheid van letsel nadat de mitigerende maatregelen zijn genomen. De waarschijnlijkheid is
verlaagd van “zeer wel mogelijk” naar “denkbaar maar onwaarschijnlijk” door de huidige maatregelen
Rest Blootstelling. De kans op blootstelling kan bij invoering van de maatregelen worden teruggebracht naar “zeer zelden”
Rest Effect. Deze blijft hetzelfde. Bij blootstelling aan een gegaste container is de kans op overlijden nog steeds aanwezig.
Rest Risico = 30. Dit betekent dat risico van blootstelling aan gevaarlijke gassen is teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau.
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5.9 Milieu
Het is niet alleen de wens van EWS maar ook de (morele) plicht om op een zo efficiënt
mogelijke manier niet alleen veilig maar ook op een milieuverantwoorde te ondernemen in
samenwerking met haar medewerkers. Om deze wens te kunnen realiseren is de doelstelling
van dit onderzoek om een inzicht te krijgen in het te voeren beleid op het gebied van veiligheid
en milieu. Het beste resultaat voor EWS om duidelijkheid te krijgen in de van toepassing zijnde
milieuwetgeving is het in contact treden met bevoegd gezag, in dit geval de DCMR. Omdat de
milieuwetgeving voor een ondernemer onoverzichtelijk kan zijn geeft deze paragraaf een korte
uitleg van de van toepassing zijnde milieu wetgeving.
Met behulp van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is vastgesteld dat voor EWS een
omgevingsvergunning milieu met uitgebreide vergunningprocedure nodig is.
De omgevingsvergunning vanwege het feit dat er een opslagvoorziening voor verpakte
gevaarlijke stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kg aanwezig is. (zie 7.2:
Besluit Omgevingsrecht hierna BOR). Namelijk de op- en overslag van Ferro Silicium
ijzerlegeringen, UN 1408 klasse 4.3 “Stoffen die in contact met water gevaarlijke gassen
ontwikkelen. De uitgebreide procedure vanwege het feit dat er goederen worden op- en
overgeslagen.
Artikel 2.7 lid p van het BOR die bepaalt dat bedrijven die containers begassen of ontgassen
vergunning plichtig zijn is niet van toepassing omdat EWS geen containers ontvangt die begast
zijn door de afzender.
Er is dus sprake van een type C inrichting. Met behulp van de AIM module kan er direct een
melding worden gedaan bij bevoegd gezag. Op dit moment is EWS in overtreding en heeft het
de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen.
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6. Conclusie
De onderschatting van de risico’s die aanwezig zijn bij het openen van zeecontainers speelt
niet alleen bij EWS maar dit is een veelvoorkomend probleem binnen de sector Transport en
Logistiek. Dit standpunt wordt ondersteund door de onderzoeken die zijn uitgevoerd door de
Arbeidsinspectie waarnaar wordt gerefereerd in deze scriptie. Daarnaast wordt het standpunt
ondersteund door de bedrijfsbezoeken die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd.
Opvallend is ook de hoeveelheid wetgeving die is ontwikkeld met betrekking tot dit onderwerp.
Dit geeft weer dat ook overheden en brancheverenigingen zoals Gezond Transport dit een
belangrijk onderwerp vinden. Vooral de Arbocatalogus van Gezond Transport is uitgebreid en
geeft een goede leidraad voor iedere onderneming die deze problematiek wil aanpakken.
De beschrijving van de huidige situatie binnen EWS geeft de urgentie voor het verkleinen van
de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen goed weer. Doormiddel van het opvolgen
van de adviezen die gegeven worden in deze scriptie kan EWS snel een duidelijk en effectief
arbobeleid vormen met betrekking tot het “Openen van containers”.
Ondanks dat door een eenmalige investering het mogelijk moet zijn voor EWS om containers
zelf te meten en vrij te geven is dit niet bevorderlijk voor de veiligheid van de werknemer.
De investering die gemaakt wordt om het gasmeten en ontgassen intern uit te voeren geeft
niet een garantie op een hoog veiligheidsniveau. De kennis en ervaring die een gespecialiseerd
bedrijf heeft en het veiligheidsniveau dat men bereikt heeft zal erg lastig te realiseren zijn voor
een bedrijf dat gespecialiseerd is in de transport & logistiek.
Voor een bedrijf dat aan het begin staat van de ontwikkeling van een eigen arbobeleid is het
verstandig om de gasmetingen en de maatregelen die volgen bij het vinden van een gevaarlijk
gas te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf zoals het Gasmeetstation.
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7. Aanbevelingen
Om te kunnen komen tot een beleid zijn de volgende aanbevelingen vastgesteld:










(Laat) De Digitale Branche RI&E van Gezond transport opnieuw uitvoeren.
Laat de RI&E toetsen door een erkend Arbodeskundige.
Organiseer toezicht op uitvoering van het Plan van Aanpak dat hoort bij de RI&E.
Organiseer voorlichting en onderricht op het gebied van gevaarlijke stoffen en
gasmeten.
o Opleiding Gasmeetkundige / LGK.
o Opleiding ADR of vakbekwaamheid gevaarlijke stoffen.
o Toolbox “openen van zeecontainers”
Ontwikkel een procedure met betrekking tot het openen van zeecontainers.
Organiseer toezicht en controleer of de kantoor en loodsmedewerkers de instructies
begrijpen en of er gewerkt wordt volgens de afspraken die zijn vastgelegd.
Ontwikkel een bedrijfsnoodplan waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijk
incident of bedrijfsongeval ten gevolge van het betreden van een gegaste container.
Treedt in contact met DCMR omtrent de omgevingsvergunning van EWS.

Voor het ontwikkelen van een goede procedure voor het openen van zeecontainer zijn de
volgende stappen nodig:
STAP 1
Stel een risicoprofiel op per zeecontainerstroom op basis van de volgende gegevens
J. Land van herkomst en plaats van inschepen;
K. Lading;
L. Producent, leverancier, rederij, etc.;
M. Het aantal te verwerken zeecontainers per jaar; eventueel per periode;
N. Verpakkingsmateriaal;
O. Manier van beladen;
P. (Vervoers)documenten;
Q. Ketenafspraken;
R. (Meet)gegevens uit het verleden van een zeecontainer, een zeecontainerstroom en/of
branche informatie.
STAP 2
Categoriseer de zeecontainerstromen:
Categorie A:
- De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen. Bekend is om welke gassen het gaat.
- Het meten naar gas heeft aangetoond dat het soort lading in combinatie met
leverancier/afzender behoort tot deze categorie.
Categorie B:
- Het is niet bekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat.
- Iedere container die goederen bevat van een onbekende leverancier/afzender wordt
aangeboden voor het meten naar gas.
- Iedere container van een bekende leverancier/afzender maar met onbekende
goederen/lading wordt aangeboden voor het meten naar gas.
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Categorie C:
- De zeecontainer bevat geen gevaarlijke gassen.
- Het meten naar gas heeft aangetoond dat het soort lading in combinatie met
leverancier/afzender behoort tot deze categorie.

STAP 3
Bepaal de meetstrategie per zeecontainerstroom:
Categorie A: 100%
Categorie B: 5 metingen bij iedere nieuwe leverancier/afzender/lading.
Categorie C: 1 op de 10 containers meten en indien de metingen constant veilig blijken kan
de frequentie verlaagd worden.
STAP 4
Communicatie:
 Communiceer de meetrapporten van de containers die gelost worden bij ELS met de
medewerkers van de loods.
 Communiceer een eventueel ventilatieadvies gegeven door het Gasmeetstation met de
medewerkers van de loods.
STAP 5
Implementeer de “Container inspectiechecklist”.
STAP 6
Registreer de informatie die verzameld is bij het opstellen van het beleid.
- Het risicoprofiel
- De zeecontainerstromen
- De gevaren categorieën
- De meetgegevens
Bewaar deze informatie minimaal 10 jaar.

Vertrouwelijk
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8. Tot slot
8.1 Implementatieplan
In bijlage 2 van deze scriptie bevindt zicht het implementatieplan ofwel het plan van aanpak.
Het implementatieplan geeft een overzicht van de te nemen maatregelen en een
prioriteitsstelling.
De prioriteitsstelling vormt het uitgangspunt bij het opzetten van het implementatieplan en
geeft EWS een indruk van de urgentie van de te nemen maatregelen.
Het vaststellen van een termijn en een verantwoordelijk persoon voor de te nemen
maatregelen is een zaak voor de werkgever in overleg met zijn
werknemersvertegenwoordiging.

8.2 Leermoment
Er zijn meerdere leermomenten te omschrijven.
Als ik dat opdeel naar onderwerp, dan zijn dit de volgende:
Wetgeving:
De hoeveelheid nationale wetgeving die beschikbaar is met betrekking tot gegaste containers
is enorm en vormde voor mij een echte eyeopener. De hoeveelheid nationale wetgeving in
vergelijking met Europese wetgeving is opmerkelijk. Er is maar weinig directe wetgeving
beschikbaar op Europees niveau over dit onderwerp.
Gasmeetkundige:
Alvorens men begint aan een scriptie vormt men vaak al een idee hoe de uitkomst eruit zal
zien. Mijn beeld bestond uit het feit dat mijn advies waarschijnlijk zou uitwijzen dat EWS grote
investeringen zou moeten doen om dit onderwerp goed aan te pakken. Grote investeringen
zoals de aanschaf van meetapparatuur en verzorgen van opleidingen en trainingen aan
werknemers die de containers moesten gaan meten. Echter mijn bezoek aan het
Gasmeetstation was wederom een eyeopener. De hoeveelheid kennis en ervaring die men daar
heeft met betrekking tot het openen van gegaste containers is lastig te evenaren voor iedere
onderneming. De conclusie van deze scriptie dat het uitbesteden van het gasmeten en
vrijgeven van containers een veiligere optie zou zijn, is voor mij persoonlijk een leermoment
geweest.

Vertrouwelijk
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8.3 Helicopterview
In hoeverre zijn de conclusies en aanbevelingen toe te passen op andere organisaties binnen
de branche? Deze scriptie is gevormd op basis van de situatie binnen EWS, echter het
stappenplan dat wordt beschreven in hoofdstuk 5 om te kunnen komen tot een duidelijk beleid
is breder toepasbaar. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden, dit
stappenplan is alleen toepasbaar indien:
Het een relatief kleine onderneming betreft;
Deze onderneming geringe aantallen containers behandelt;
De onderneming geen containers behandeld die bewust gegast zijn door de afzender;
De onderneming geen containers behandelt die gevaarlijke stoffen bevatten.

-

Bij een grote onderneming die:





Grote aantallen containers behandelt;
Containers ontvangen die bewust gegast zijn door de afzender
Containers ontvangen die gevaarlijke stoffen bevatten
In het bezit is van een volwassen arbobeleid waarbij minimaal onderstaande aspecten
zijn vastgelegd en worden opgevolgd:
o RI&E
o Voorlichting en onderricht
o toezicht

Bij een dergelijke onderneming kan het een overweging zijn om het meten en ontgassen van
containers intern uit te laten voeren. Het meten en ontgassen van containers is echter een
risicovolle bezigheid die een goed ingericht arbobeleid vereist van een onderneming. De
ervaring die het Gasmeetstation bezit, doordat het meten en ontgassen van containers hun
corebusiness is, is voor een transportonderneming moeilijk te evenaren. Dit vergt een grote
investering in materiaal en een toewijding van werkgever en werknemer in het ontwikkelen
van een goed en duidelijk arbobeleid.

Vertrouwelijk
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10. Afkortingen
ELS
EWS
EFR
ARBO
PDCA
DCMR
RI&E
LGK
ADR
HVK
HBO
NEN
NTA
AI
EEG
PGIC
BOR
ISPM 15
IPPC
PPM
IMDG code
RID
ADN
UN
MEGC
BHV
EHBO
BRZO
VR
PMO
PBM
HACCP
SKAL
GMP
ISO
FTIR
LEL
VCA
MVK
PID
AIM

Embassy Logistic Services
Embassy Warehousing Services
Embassy Freight Rotterdam
Arbeidsomstandigheden
Plan Do Check Act
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Lagere Gasmeetkundige
Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
Hogere Veiligheidskunde
Hoger Beroepsonderwijs
Nederlandse Norm
Nederlandse Technische Afspraak
Arbeids Informatieblad
Europese Economische Gemeenschap
Platform Gassen In Containers
Besluit omgevingsrecht
International Phytosanitary Measure 15
International Plant Protection Convention
parts per million
International Maritime Dangerous Goods Code
Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses
Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises
Dangereuses par voie de Navigation
United Nations
Multiple Element Gas Container
Bedrijfshulpverlening
Eerste Hulp Bij Ongevallen
Besluit Risico's Zware Ongevallen
Veiligheidsrapport
Preventief Medisch Onderzoek
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Hazard Analysis and Critical Control Points
Stichting SKAL (Keurmerk)
Good Manufacturing Practice
Internationale Organisatie voor Standaardisatie
Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Lower Explosion Limit
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
Middelbare Veiligheidskunde
Photo Ionisatie Detector
Activiteitenbesluit Internet Module
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2. Het wettelijk kader
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is er een groot risico dat bij het openen van een zeecontainer
deze container gevaarlijke gassen bevat. Ondanks dat deze gassen niet bewust zijn
toegevoegd aan de lading door de afzender. Het wettelijk kader dat van toepassing is op de
inrichting van de arbeidsplaat en de verplichtingen van de werkgever op het gebied van voor
de gezondheid schadelijke atmosferen gerelateerd aan het onderwerp van deze scriptie,
namelijk “het openen van zeecontainers”, is in dit hoofdstuk beschreven

2.1 Europese regelgeving
De Europese commissie heeft in 2010 laten weten geen plannen te hebben voor initiatieven op
het gebied van gevaarlijke gassen in containers. Het Brusselse standpunt is dat onderwerp
voldoende aandacht heeft van nationale regeringen en daarnaast dat het probleem Europa
overstijgt en daarom beter op wereldwijde schaal kan worden aangepakt. (Handboek
Containergassen, 2013)
De meest relevante richtlijnen zijn 80/1107/EEG betreffende de bescherming van werknemers
tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het
werken en de richtlijn 89/391/EEG. Dit is de Europese Arbo-kaderrichtlijn en beschrijft vooral
het voorkomen van ongevallen, de bescherming tegen beroepsrisico's en het op een rij zetten
en beoordelen van risico's in een bedrijf. Ieder aangesloten EU land heeft met het aannemen
van deze kaderrichtlijn zich verplicht deze regelgeving over arbeidsomstandigheden op te
nemen in de nationale wet. Voor Nederland zijn dit de Arbowet, het Arbobesluit en de
Arboregelingen. Artikel 6 lid 3 a schrijft voor dat “de risico’s voor de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers evalueren, met inbegrip van de keuze van de werkuitrusting,
de chemische stoffen of preparaten en de inrichting van de arbeidsplaatsen.”
Deze richtlijn verplicht een werkgever dus om onder andere de gezondheidsrisico’s van een
inrichting van de arbeidsplaats te evalueren. Een werkgever voldoet hier bijvoorbeeld aan door
het uitvoeren van een RI&E. Een verplichting die is opgenomen in de Nederlandse Arbowet.
Een container wordt een arbeidsplaats zodra een werknemer deze container gaat openen en
lossen. In deze zin is de werkgever dus verplicht dat dit een veilige arbeidsplaats is.
Er zijn natuurlijk nog meer richtlijnen die indirect betrekking hebben op het veilig lossen van
zeecontainers zoals richtlijn 89/656/EEG Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Er is echter
weinig regelgeving op Europees niveau dat direct betrekking heeft op het openen van gegaste
containers.

2.2 Nationale wetgeving
Met betrekking tot het openen van zeecontainers waarbij mogelijk schadelijke stoffen aanwezig
zijn, zijn er een aantal hoofdstukken in de Nederlandse Arbowetgeving die vooral voor dit
onderzoek interessant zijn. In de volgende paragraven is een korte omschrijving van deze
artikelen uit de Nederlandse Arbowetgeving weergegeven.
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2.2.1

Artikel 3.5g “Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand”

Artikel 3.5g van het Arbobesluit verlangt van werkgevers dat zij alvorens een werknemer een
ruimte betreedt waarbij kan worden vermoed dat er gevaar is voor verstikking, bedwelming,
vergiftiging of brand eerst onderzoek hier naar doet. Indien dit onderzoek uitwijst dat dit
gevaar aanwezig is zal men doeltreffende maatregelen moet nemen.
Het artikel omschrift verder wanneer er gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming,
vergiftiging of brand. Het volgende is namelijk beschreven in dit artikel:
 Gevaar voor verstikking indien de atmosfeer minder dan 18% zuurstof bevat;
 Gevaar voor bedwelming indien de concentratie van de betreffende stoffen hoger is dan
de grenswaarden;
 Gevaar voor explosie of brand indien in de atmosfeer de concentratie van zuurstof
hoger is dan 21% of indien de concentratie van brandbare gassen of dampen hoger is
dan 10% van de onderste explosiegrens.
2.2.2

Artikel 4.1b “Zorgplicht van de werkgever”

Dit artikel uit het Arbobesluit omschrijft de zorgplicht van de werkgever met betrekking tot de
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Indien werknemers worden of kunnen worden
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zorgt de werkgever voor een doeltreffende bescherming
van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Hieraan wordt voldaan indien:
 In het kader van de RI&E de aard, mate en duur van de blootstelling is beoordeeld.
 Doeltreffende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de
blootstelling.
 Preventieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen.
2.2.3

Artikel 4.3 “Grenswaarden”

Bij het uitvoeren van een onderzoek naar de atmosfeer van een zeecontainer is het belangrijk
dat men de grenswaarden weet van de eventuele giftige stoffen die in de container aanwezig
kunnen zijn.
Voorheen werden grenswaarden vastgesteld door de overheid maar sinds de gewijzigde
Arbeidsomstandighedenwet, die op 1 januari 2007 in werking is getreden, is dit veranderd en
is de werkgever voornamelijk zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van grenswaarden. Er
zijn nog maar enkele wettelijke vastgestelde grenswaarden. Voor bijvoorbeeld
kankerverwekkende stoffen zijn de grenswaarden nog bepaald door de overheid. Voor stoffen
zonder wettelijke grenswaarden kan gebruikgemaakt worden van gezondheidskundige
grenswaarden uit andere betrouwbare bronnen (ook private bronnen). Een betrouwbare bron
is natuurlijk de uitgave van het SDU “Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen”. Voor de
stoffen waarvoor geen grenswaarde vastgesteld is, moet de werkgever zelf een veilige
grenswaarde of een veilige werkwijze vaststellen.
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2.2.4

Artikel 4.4 “Arbeidshygiënische strategie”

Alvorens men een zeecontainer betreedt zal de werkgever rekening moeten houden met de
arbeidshygiënische strategie. Deze strategie ziet er als volgt uit:
De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:
 Bronmaatregelen – Een werkgevers moet eerst de oorzaak van het probleem
wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
 Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de
werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het
plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
 Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen
afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen.
Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect
hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen
verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.
Een voorbeeld dat van toepassing is op het betreden van een zeecontainer is bijvoorbeeld
eerst te kiezen voor het ventileren van de container voordat met de container betreed
uitgerust met adembescherming. Een collectieve maatregel voor een individuele maatregel of
de keuze van een Persoonlijk beschermingsmiddel.
2.2.5

Beleidsregel 3.5g-1

Hoe het onderzoek naar ruimten, waarbij bijvoorbeeld gevaar bestaat voor vergiftiging of
bedwelming, dient te worden uitgevoerd is beschreven in beleidsregel 3.5g-1. Deze
beleidsregel heet “onderzoek naar ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming,
vergiftiging, brand of explosie” en in deze beleidsregel is onder andere beschreven dat er
adequaat onderzoek gedaan wordt naar:
 Bepaling van het zuurstofgehalte als de kans op verstikking of van een met zuurstof
verrijkte atmosfeer bestaat;
 Bepaling van de samenstelling van het mengsel dat een risico vormt ten aanzien van
brand of explosie;
 Bepalingen van de concentraties van aanwezige stoffen wanneer de kans op vergiftiging
of bedwelming bestaat en vergelijking van de gemeten waarden met wettelijke
grenswaarden.
Met namen het laatste punt waarbij er naar giftige gassen wordt gemeten is erg belangrijk bij
het openen van zeecontainers. Verder is bepaald dat het onderzoek wordt uitgevoerd door
personen die bekende zijn met zowel de gevaren als de van toepassing zijnde meetmethoden.
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2.2.6

Beleidsregel 3.5g-2

Deze beleidsregel heet “Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking,
bedwelming of vergiftiging dan wel brand” en omschrijft voornamelijk welke maatregelen
genomen dienen te worden om t te kunnen werken in een besloten ruimte. De wettelijke
grondslag voor het openen van zeecontainer is echter hetzelfde. Ook de zeecontainer is een
ruimte waar er kans op verstikking dan wel bedwelming bestaat en zal dus ook als zodanig
behandeld moeten worden. . In deze beleidsregel is onder andere beschreven dat:
 Alvorens iemand de ruimte betreedt deze adequaat word geventileerd;
 Een waarschuwingsbord wordt geplaatst om te voorkomen dat onbevoegden de
besloten ruimte betreden;
 Bij het werken in de bedoelde ruimten is een persoon buiten de ruimte aanwezig die
meteen kan optreden wanneer de gevaren zich daadwerkelijk voordoen.

2.2.7

Artikel 15 “Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening”

In artikel 15 van de arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever zich ten
aanzien van bedrijfshulpverlening zich laat bijstaan een of meer werknemers die door hem zijn
aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het verlenen van de bijstand houdt in iedere geval in:
 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 Het beperken en het bestrijden van brand
 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen
in het bedrijf of de inrichting
Natuurlijk moeten deze personen beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting;
zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij naar behoren hun taken kunnen vervullen.
2.2.8

Artikel 2.5C “Intern noodplan”

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat deze verplichting en afspraken die hieruit
voortvloeien dienen te worden vastgelegd in een “intern noodplan”. Naast de organisatorische
afspraken moet ook de planning voor noodsituaties zijn opgenomen in dit plan. Deze planning
is gebaseerd op de Risico, Inventarisatie & Evaluatie van het bedrijf en de op grond hiervan
getroffen maatregelen. Het intern noodplan wordt ten minste eenmaal per drie jaar beproefd,
geëvalueerd en indien nodig gewijzigd.
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2.3 Arbo catalogus
In een Arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen
voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een
doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het
maximale geluidsniveau.
In de nieuwe Arbowet van 2007 hebben werkgevers en werknemers meer vrijheid gekregen
om samen afspraken te maken over arbeidsomstandigheden. Dit doen ze in de Arbocatalogus.
In dit document leggen werkgevers- en werknemersorganisaties vast welke maatregelen
werkgevers kunnen treffen om de doelen van de Arbowetgeving te halen. (Ministerie van
sociale zaken en werkgelegenheid, 2012)
Deze paragraaf past dus prima in de voorgaande paragraaf “Nationale wetgeving”. Echter
omdat de Arbo catalogus voor de sector transport en logistiek “het openen van zeecontainers”
uitgebreid behandeld is er besloten om hier een aparte paragraaf aan te behandelen.
De Arbocatalogus is opgesteld door Gezond Transport. In deze paragraaf beschrijf ik kort de
mogelijkheden die een bedrijf heeft om een Arbo beleid te ontwikkelen met betrekking tot het
openen van zeecontainers, als leidraad is de Arbo catalogus en het Stappenplan “veilig werken
met gassen in containers” van Gezond Transport gebruikt. Het stappenplan is bijgevoegd aan
deze scriptie als bijlage 2 “Stappenplan Gezond Transport”
2.3.1

Beleid

Om een beleid te ontwikkelen, start je met het vooronderzoek. Je verzamelt informatie over de
zeecontainers en de ketenaanpak. Je inventariseert welke zeecontainers er binnen komen.
Rangschik ze in vergelijkbare (homogene) zeecontainerstromen. Tenslotte stel je per
zeecontainerstroom een risicoprofiel op. Het risicoprofiel baseert zich op de volgende
informatie:
A. Land van herkomst en plaats van inschepen;
B. Lading;
C. Producent, leverancier, rederij, etc.;
D. Het aantal te verwerken zeecontainers per jaar; eventueel per periode;
E. Verpakkingsmateriaal;
F. Manier van beladen;
G. (Vervoers)documenten;
H. Ketenafspraken;
I. (Meet)gegevens uit het verleden van een zeecontainer, een zeecontainerstroom en/of
branche informatie.
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Met de uitkomsten van dit vooronderzoek kun je iedere zeecontainer in één van de
onderstaande categorieën indelen.
Let op: De categorie-indeling is bepalend voor de verdere afhandeling van de zeecontainer(stroom). Er zijn drie categorieën:
Categorie A: De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen. Het is bekend om welke gassen het
gaat en wat de concentratie is.
Categorie B: Het is onbekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat.
Categorie C: De zeecontainer bevat géén gevaarlijke gassen
(Stappenplan veilig werken met gassen in containers, 2012)
Met behulp van dit vooronderzoek kan men beginnen met het ontwikkelen van een Arbo beleid
zeecontainergassen. Men bepaald de te nemen maatregelen per containerstroom en
ontwikkeld de verschillende procedures en werkinstructies. Voorlichting en onderricht word
bepaald voor de verschillende werknemers die invulling aan dit beleid moeten geven.
2.3.2

De RI&E

De branche RI&E van Gezond transport besteed ruim aandacht aan de problematiek rondom
het openen van zeecontainers. Bijgevoegd is een overzicht uit de branche RI&E van alle vragen
die betrekking hebben op dit onderwerp. Zie bijlage 3A “RI&E Gezond Transport” Tijdens het
invullen is er diverse aanvullende informatie beschikbaar op de website van Gezond Transport.
2.3.3

Bronmaatregelen

Belangrijk bij een goed Arbo beleid is het toepassen van de arbeidshygiënische strategie
waarbij de eerste stap het nemen van bron maatregelen is. Een bronmaatregel bij containers
die mogelijk gas bevatten is het voorkomen van gevaarlijke stoffen in containers. Gezond
Transport heeft een tipkaart opgesteld waarbij de maatregelen voor het “voorkomen van
gevaarlijke stoffen in containers” zijn ingedeeld in de deze hiërarchische volgorde. Deze
tipkaart is als bijlage toegevoegd aan deze scriptie. Zie bijlage 4 Tipkaart 17.
Als bronaanpak voor het voorkomen van een gas in een container wordt de volgende
maatregel genoemd: Bronaanpak betekend dat de schadelijke stof wordt vervangen door een
minder schadelijke stof. Of het toepassen van een andere methode waarbij geen stoffen nodig
zijn, zoals een hittebehandeling. Bronaanpak heeft het meeste succes als alle bedrijven in de
logistieke keten op de hoogte zijn van de verandering. En als er duidelijke afspraken worden
gemaakt. (Arbocatalogus Gezond Transport, 2010)
2.3.4

technische/organisatorische maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om het openen van zeecontainers veiliger te
maken kunnen ook worden opgedeeld in de arbeidshygiënische strategie. De bronmaatregelen
staan vermeld in paragraaf 2.3.3. Een voorbeeld van te nemen “technische/organisatorische
maatregelen zijn:
 Opstellen van een meetstrategie per containerstroom.
 Het (laten) meten van de container.
 Het (laten) ventileren van de container.
 De container laten lossen door een gespecialiseerd bedrijf.
Bovengenoemde maatregelen zijn natuurlijk gebaseerd op het vooronderzoek en de
vastgestelde zeecontainerstromen
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2.3.5

individuele maatregelen

Individuele maatregelen die worden voorgesteld door Gezond Transport zijn het laten dragen
van Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Werknemers dragen persoonlijke beschermingsmiddelen bij overschrijding van de
grenswaarde. Of als de kans daarop aanwezig is. Dit komt bijvoorbeeld voor als je de
zeecontainerdeuren opent voor het ventileren. Maar ook bij het verwijderen van reststoffen en
tijdens het uitvoeren van een meting in de zeecontainer. Zorg ervoor dat je vooraf uitzoekt
welke persoonlijke beschermingsmiddelen er nodig zijn. (Stappenplan veilig werken met
gassen in containers, 2012)
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2.4 Relevante normen & pseudo wetgeving
Met betrekking tot het openen van zeecontainers zijn er op dit moment drie normen
beschikbaar. Deze hebben betrekking tot de opleidingseisen van gasmeetdeskundige. Zie
paragraaf 3.3.1. De werkgroep “Platform Gassen In Containers” bestaande uit diverse
belanghebbende uit de branche zoals stichting Gezond Transport, zijn begonnen met het
ontwikkelen van een Nederlandse Technische Afspraak(NTA) voor eisen aan gasmetingen voor
zeecontainers. Dit is echter nog een concept versie en het is onbekend hoever de werkgroep is
met het opstellen van deze NTA.
2.4.1

NTA 7496

Op instigatie van het PGIC hebben daarom afgelopen jaar diverse belanghebbenden gewerkt
aan het opstellen van opleidingseisen voor gasmetingen opgesteld. Dit heeft geleid tot
Nederlands Technische Afspraken (NTA’s) voor drie verschillende opleidingsniveaus:




NTA 7496-1 ‘Opleidingseisen voor hogere gasmeetkundige zeecontainers’
NTA 7496-2 ‘Opleidingseisen voor middelbare gasmeetkundige zeecontainers’
NTA 7496-3 ‘Opleidingseisen voor lagere gasmeetkundige zeecontainers’

In deel 1 en 2 worden opleidingseisen beschreven voor het vrijgeven van zeecontainers. Deel
3 bevat opleidingseisen voor het screenen van zeecontainers. (Platform Gassen In Containers ,
2012)
2.4.2

Arbeidsinformatieblad.05

Arbeidsinformatieblad 05 “Veilig werken in besloten ruimten” besteed in paragraaf 3.2 van
hoofdstuk 3 ook aandacht aan het openen van containers. De informatie die er staat verwijst
naar het stappen plan van Gezond transport en het Platform Gassen In Containers.

2.5 Andere relevante wetgeving
Naast de voornoemde wetgeving en normen op gebied van arbeidsveiligheid is er nog andere
wetgeving welke van belang is in het kader het openen van zeecontainers. Dit betreft
relevante Milieuwetgeving welke van kracht is voor EWS en gevaarlijke stoffenwetgeving die
betrekking hebben op het transport van containers. .
2.5.1

Wet milieubeheer

De zorgplicht van de Wet milieubeheer (art. 9.2.1.2) verplicht iedereen die beroepshalve een
stof in Nederland invoert om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevraagd kunnen
worden om gevaren voor de gezondheid van de mens of voor het milieu te voorkomen. Dit
betekent dat in het kader van deze wetgeving een ladingbelanghebbende (importeur) moet
aantonen dat de container zonder gevaar voor mens of milieu verder de keten in kan. Er ligt
dus ook een verantwoordelijkheid bij de importeur van de container voor het veilig openen van
de zeecontainer door bijvoorbeeld een transporteur.
In artikel 2.7 lid p van het BOR is bepaald dat bedrijven die containers begassen of ontgassen
vergunning plichtig zijn
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2.5.2

Wetgeving gebruik methylbromide

Methylbromide ook wel broommethaan genoemd is zeer giftig en wordt vaak gebruikt bij het
gassen van containers. Als bijlage aan deze scriptie is Tipkaart 22.9 van Gezond Transport
voor deze stof bijgevoegd. Zie Bijlage 5 Tipkaart 22.9. Methylbromide werd vroeger ook veel
gebruikt bij gassingen tegen ongedierte zoals bij de bestrijding van insecten in kassen, loodsen
en huizen. In 2005 is het gebruik als pesticide wereldwijd verboden met behulp van het
Montreal Protocol met als uitzondering het gebruik van methylbromide voor voorkomen van de
verspreiding van ongedierte via de internationale handel (Quarantaine & Pre-Shipment
toepassingen).
De productie van methylbromide wordt langzaam uit gefaseerd waarna het na 1 januari 2015
niet meer is toegestaan om het te produceren.
Europese regelgeving gaat echter verder en verbied het gebruik van Methylbromide om te
gebruiken bij het gassen van zeecontainers. Men is bezig om dit wereldwijd in te voeren.
Dit wil echter niet zeggen dat men geen container meer kan ontvangen die gegast zijn met
deze stof. Regeling ‘International Phytosanitary Measure 15 (ISPM 15)’ dat wordt uitgeven
door de International Plant Protection Convention.(IPPC) schrijft zelfs voor om stuw- en
verpakkingshout te behandelen met methylbromide. De behandeling heeft als doel het doden
van organismen als parasieten in het hout.
Een ander probleem is dat de grenswaarde verschilt van land tot land. Voor methylbromide in
India is de grenswaarde bijvoorbeeld 5 ppm, terwijl de aanbevolen grenswaarde in Nederland
0,25 ppm bedraagt. (EVO, 2013)
In India is 3 ppm dus een veilige concentratie terwijl dit in Nederland dit als en groot risico
wordt gezien. (Handboek Containergassen, 2013)
2.5.3

ADR

Een gegaste container is geclassificeerd in het ADR maar ook in het IMDG, RID en ADN als UN
nummer 3359 klasse 9 ”gegaste laadeenheid”. Het is dus niet de stof waarmee de container is
gegast die bepaald welk UN nummer van toepassing is maar het feit dat de container gegast
is. Het gevaar is de gegaste container en vandaar ook de klasse 9. De classificering heeft niet
alleen betrekking op een container maar is ook van toepassing op andere laadeenheden zoals
een voertuig, een tankcontainer, een transporttank of een Mutiple Element Gas Container
(MEGC). Het ADR heeft een aantal bijzondere bepalingen voor de gegaste laadeenheden. Een
gegaste laadeenheid moet bijvoorbeeld voorzien zijn van een waarschuwingsetiket bij iedere
opening. Op het etiket is vermeld welke stof de laadeenheid is gegast, datum van gassing en
de datum wanneer de laadeenheid weer is geventileerd.
Daarnaast word de zending begeleid door een document waarop de volgende info is vermeld:
 “UN 3359, gegaste laadeenheid, 9” of “UN 3359, gegaste laadeenheid, klasse 9”;
 de datum en de tijd van gassing; en
 het type en de hoeveelheid van het gebruikte gassingsmiddel.
Verder is bepaald dat personen, die betrokken zijn bij de behandeling van gegaste
laadeenheden, een opleiding hebben genoten die past bij hun verantwoordelijkheden.
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2.6 Conclusie wetgeving
Zorgen voor een gezonde werkomgeving is één van de basisprincipes van de
arbeidsomstandighedenwet en natuurlijk maakt een veilige en gezonde atmosfeer hier deel
van uit. De werkgever is verplicht alvorens een werknemer een ruimte betreed waarbij kan
worden vermoed dat er gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand eerst
onderzoek hier naar doet. Indien dit onderzoek uitwijst dat dit gevaar aanwezig is zal men
doeltreffende maatregelen moet nemen.

Bronmaatregelen

Collectieve
maatregelen

Individuele
maatregelen

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij het treffen van deze maatregelen houd de werkgever rekening met
arbeidshygiënische strategie.
Naast de wetgeving die voortkomt uit het Arbobesluit bestaat er ook veel
regelgeving die voortkomt uit de Arbocatalogus van Gezond Transport. Deze
branche-organisatie heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee een bedrijf
een beleid kan ontwikkelen voor het openen van zeecontainers. Het
stappenplan geeft de maatregelen die nodig zijn voor het correct toepassen
van de arbeidshygiënische strategie waarbij de eerste stap het indelen van de
containers op basis van hun risico is.
Zodra men een risicoprofiel per containerstroom heeft opgemaakt kan men op
basis hiervan de juiste maatregelen per containerstroom bepalen zoals
bijvoorbeeld een meetplan.
Er is veel wetgeving gevonden dat betrekking heeft tot het begassen van
containers met bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld ongedierte. Ondanks
dat er minder schadelijke gassen en methodes bestaan voor bestrijding van
ongedierte worden er nog steeds zeer giftige gassen gebruikt bij het begassen
van containers. Bedrijven die containers begassen en ontgassen moeten in het
bezit zijn van een milieu omgevingsvergunning. Containers die begast zijn
vallen onder het ADR, klasse 9 UN nummer 3359.

Bij bestudering van de Arbocatalogus van Gezond transport kan er worden geconcludeerd dat
het risico van giftige gassen niet alleen bestaat bij bewust gegaste containers. Ook bij
containers die bijvoorbeeld hout of schoenen bevatten is de kans op aanwezigheid van een
giftig gas aanwezig.
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Bijlage 2

Implementatieplan|1

Activiteit
Betreden van
een
zeecontainer

Risico
Blootstelling aan
gevaarlijke gassen.

Mogelijk
gevolg
Bedwelming
Vergiftiging

W

B

E

R

Maatregelen

RW

RB

RE

RR

P

7

5

10

490

De Digitale Branche RI&E van Gezond
transport opnieuw (laten) uitvoeren.

3

1

10

30

M

Laat de RI&E toetsen door een erkend
Arbodeskundige.
Organiseer toezicht op uitvoering van
het Plan van Aanpak dat hoort bij de
RI&E.
Organiseer voorlichting en onderricht
op het gebied van gevaarlijke stoffen
en gasmeten.
Ontwikkel een procedure met
betrekking tot het openen van
zeecontainers.
Organiseer toezicht en controleer of de
kantoor en loodsmedewerkers de
instructies begrijpen en of er gewerkt
wordt volgens de afspraken die zijn
vastgelegd.
Ontwikkel een bedrijfsnoodplan waarbij
rekening wordt gehouden met een
mogelijk incident of bedrijfsongeval ten
gevolge van het betreden van een
gegaste container.
Vraag een omgevingsvergunning aan
(activiteitenbesluit type C).
Communicatie met de afzender / klant
om gevaarlijke gassen te voorkomen.
Opstellen risicoprofiel per
containerstroom
Uitvoeren 100% metingen conform
risicoprofiel
Uitvoeren van steekproeven conform
risicoprofiel
Vermelden van het container risico
profiel op de loslijst
Communiceren ventilatieplan van
ontgaste containers
Uitvoeren van de “container
inspectiechecklist”
Registreer de informatie die verzameld
is bij het opstellen van het beleid
Prioritering
H
M
L

High (0 tot 3 maanden)
Medium (3 tot 6 maanden)
Low (6 tot 12 maanden

M

M

M

M

M

M

M
M
M
H
H
M
M
M
L

Verantwoordelijk
persoon

Uitvoering /
Termijn

Gereed
Ja / Nee
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Bijlage 3A

Overzicht van in te vullen vragen

Datum gestart:
Datum afgerond:

Locatie:

25-11-2008
1-4-2009

Hooymeijer B.V. (Vlaardingen) > 2838 > 3133 KJ Vlaardingen > RI&E workshop 27-11-2008
Pagina
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3 Specifieke activiteiten wegvervoer
Vervoert of ontvangt u zeecontainers?
Vragenset Vervoer en/of ontvangst van zeecontainers?
Gegaste zeecontainers
Ontvangt of opent u wel eens zeecontainers (zie toelichting)?
Zeecontainers worden, voordat zij worden geopend of betreden, ingedeeld in
gevaarscategorie A, B of C (zie toelichting).
Er wordt schriftelijk vastgelegd tot welke categorie de zeecontainers behoren.
Op basis van de categorie-indeling worden de vastgestelde werkwijzen voor
het openen of betreden van zeecontainers gehanteerd.
Met de opdrachtgever/ leverancier / distributeur / etc. zijn afspraken gemaakt
over het zogenaamd "gasvrij" aanleveren van de zeecontainers.
Uw bedrijf controleert of de afspraken met betrekking tot het zogenaamd
"gasvrij" afleveren van zeecontainers door alle betrokken partijen wordt
nagekomen.
Medewerkers die een zeecontainer openen of betreden zijn op de hoogte van
de potentiële risico's van die zeecontainer.
Medewerkers hebben voorlichting gekregen over het werken met
zeecontainers, die gassen kunnen bevatten.
Het bedrijf beschikt over een bedrijfsprocedure "Veilig werken met
zeecontainers, die gevaarlijke gassen kunnen bevatten".
De leidinggevende houdt toezicht op het veilig werken met zeecontainers, die
gevaarlijke gassen kunnen bevatten.
De medewerkers weten hoe zij moeten handelen, wanneer zij toch schadelijke
stoffen (gassen) inademen.
Bij (gezondheids)klachten kunnen medewerkers een bedrijfsarts raadplegen.
Incidenten, waarbij medewerkers zijn blootgesteld aan gassen en/of dampen
afkomstig van zeecontainers, worden geregistreerd als arbeidsongevallen.
Medewerkers hebben geen gezondheidsklachten n.a.v. het lossen of betreden
van zeecontainers.

O Ja O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

CG.03
GC.03.01

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.02
GC.03.03

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.04

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.05

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.06

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.07

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.08

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.09

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.10

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.11
GC.03.12

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.03.13

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.04.01

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.04.02

O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor
O Ja O Deels O Nee O Situatie doet zich niet voor

GC.04.03
GC.04.04
GC.04.05
GC.04.06
GC.04.07

Onveilige arbeidsplaatsen (bij op- en overslagbedrijven)
Op de laad- en losplaats van zeecontainers zijn afspraken gemaakt tussen
chauffeurs en belader om knel-, plet- en aanrijdgevaar te voorkomen.
Medewerkers zijn voorafgaand voldoende geïnstrueerd over de diverse risico's
op de werkplek.
De arbeidsplaats is veilig ingericht.
Werknemers kunnen zich niet onder een last bevinden.
Veilige verkeersstromen op het terrein zijn gewaarborgd.
Op de werkplek is iemand aanwezig die toezicht houdt op veilig werken.
De bestrating bij het op- of overslagbedrijf is in orde.

Gezond Transport Branche RI&E

OE-14
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Bijlage 3B

Overzicht van beantwoorde vragen

Datum gestart:
Datum afgerond:

Locatie:

25-11-2008
1-4-2009

Hooymeijer B.V. (Vlaardingen) > 2838 > 3133 KJ Vlaardingen > RI&E workshop
27-11-2008

Pagina

20 van 27

3 Specifieke activiteiten wegvervoer
Vervoer, op- en overslag en gebruik van gevaarlijke stoffen (ADR)
Vragenset vervoer, op- en overslag en gebruik van gevaarlijke stoffen
Op- en overslag en gebruik van gevaarlijke stoffen
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GS.01

Worden op uw bedrijf gevaarlijke stoffen op- en/of overgeslagen en/of gebruikt?

Nee

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GS.02

Vervoert u gevaarlijke stoffen?

Ja

Vervoer kunstmest en daarvan zijn er ADR geklassificeerd.
GS.02.01

De chauffeurs zijn ADR gecertificeerd en de voorschriften worden opgevolgd. ADR set is aan boord.
De chauffeur heeft een geldig ADR-certificaat.
Ja

GS.02.02

De complete ADR-uitrusting is aanwezig.

Ja

GS.02.03

De ADR-uitrusting wordtvoor vertrek gecontroleerd op compleetheid.

Ja

GS.02.04
GS.02.05
GS.02.06
GS.02.07
GS.02.08

in werk instructie opnemen
De vrachtwagens zijn voorzien van de juiste oranje borden met
gevaaridentificatienummers en symbolen; de verpakkingen van gevarensymbool,
gevaaridentificatienummer, naam van de stof of LQ.
Er is een gediplomeerd veiligheidsadviseur aangesteld.
wie
De gevarenkaarten en vervoersdocumenten zijn altijd bij de lading aanwezig en
coorect ingevuld.
Er zijn schriftelijke instructies opgesteld over het laden en lossen.
Bij opdrachtverlening wordt aan de hand van de gevarenkaart gecontroleerd of de
gebruikte PBM's (-uitrusting) toereikend is.

Ja
Nee
Ja
Situatie doet zich niet voor
Ja

Kankerverwekkende stoffen
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GS.03

Vervoert u of werkt u met kankerverwekkende stoffen?

Nee

Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GS.04

Is uw vervoersbedrijf ARIE-plichtig?

Nee

ARIE-regeling

Vervoert of ontvangt u zeecontainers?
Vragenset Vervoer en/of ontvangst van zeecontainers?
Gegaste zeecontainers
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

CG.03

Ontvangt of opent u wel eens zeecontainers (zie toelichting)?

Ja

protocol verspreiden onder de werknemers,
GC.03.01
GC.03.02
GC.03.03
GC.03.04

protocol nagaan en toetsen
Zeecontainers worden, voordat zij worden geopend of betreden, ingedeeld in
gevaarscategorie A, B of C (zie toelichting).
Er wordt schriftelijk vastgelegd tot welke categorie de zeecontainers behoren.
Op basis van de categorie-indeling worden de vastgestelde werkwijzen voor het
openen of betreden van zeecontainers gehanteerd.
Met de opdrachtgever/ leverancier / distributeur / etc. zijn afspraken gemaakt over
het zogenaamd "gasvrij" aanleveren van de zeecontainers.

Gezond Transport Branche RI&E

Nee
Nee
Nee
Nee

OE-03

Overzicht van beantwoorde vragen

Datum gestart:
Datum afgerond:

Locatie:

25-11-2008
1-4-2009

Hooymeijer B.V. (Vlaardingen) > 2838 > 3133 KJ Vlaardingen > RI&E workshop
27-11-2008
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3 Specifieke activiteiten wegvervoer
Vervoert of ontvangt u zeecontainers?
Vragenset Vervoer en/of ontvangst van zeecontainers?
Gegaste zeecontainers
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GC.03.05

Uw bedrijf controleert of de afspraken met betrekking tot het zogenaamd "gasvrij"
afleveren van zeecontainers door alle betrokken partijen wordt nagekomen.
Medewerkers die een zeecontainer openen of betreden zijn op de hoogte van de
potentiële risico's van die zeecontainer.
Medewerkers hebben voorlichting gekregen over het werken met zeecontainers,
die gassen kunnen bevatten.
Het bedrijf beschikt over een bedrijfsprocedure "Veilig werken met zeecontainers,
die gevaarlijke gassen kunnen bevatten".
nog implementeren
De leidinggevende houdt toezicht op het veilig werken met zeecontainers, die
gevaarlijke gassen kunnen bevatten.
De medewerkers weten hoe zij moeten handelen, wanneer zij toch schadelijke
stoffen (gassen) inademen.
Bij (gezondheids)klachten kunnen medewerkers een bedrijfsarts raadplegen.

Nee

GC.03.06
GC.03.07
GC.03.08
GC.03.09
GC.03.10
GC.03.11
GC.03.12
GC.03.13

Deels
Deels
Ja
Ja
Deels
Ja

Incidenten, waarbij medewerkers zijn blootgesteld aan gassen en/of dampen
Ja
afkomstig van zeecontainers, worden geregistreerd als arbeidsongevallen.
Medewerkers hebben geen gezondheidsklachten n.a.v. het lossen of betreden van Ja
zeecontainers.

Fysieke belasting bij het laden en lossen van zeecontainers
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GC.01.01

Lichamelijke belasting door tillen wordt voorkomen.

Ja

Fysieke belasting bij sjorwerkzaamheden
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GC.02

Medewerkers voeren sjorwerkzaamheden uit.

Ja

GC.02.01

De werkplekken zijn ergonomische ingericht.

Situatie doet zich niet voor

GC.02.02

Taakroulatie wordt toegepast.

Ja

GC.02.03

Medewerkers hebben voorlichting gekregen om lichamelijke (over)belasting bij
sjorwerkzaamheden te voorkomen.
De leidinggevende houdt toezicht op het naleven van de werkinstructies en voorschriften.

Nee

GC.02.04

Ja

Onveilige arbeidsplaatsen (bij op- en overslagbedrijven)
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GC.04.01

Op de laad- en losplaats van zeecontainers zijn afspraken gemaakt tussen
chauffeurs en belader om knel-, plet- en aanrijdgevaar te voorkomen.
Zijn de afspraken vastgelegd?

Deels

Werken op hoogte
Code

Vraag
Opmerkingen

Antwoord

GC.05

Het is noodzakelijk om op containers te werken.

Ja

GC.05.03

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bij het werken op hoogte op zeecontainers worden technische hulpmiddelen
toegepast.
Bij het vastzetten en losmaken van twistlocks kan men gebruik maken van
hulpmiddelen.
De veiligheidsflat is veilig ingericht.

GC.05.04

De individuele valbeveiliging verkeert in goede staat.

GC.05.01
GC.05.02

Gezond Transport Branche RI&E

Nee
Situatie doet zich niet voor
Situatie doet zich niet voor
Situatie doet zich niet voor
OE-03
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Bijlage 3C

Definitief Plan van Aanpak

Datum gestart:
Datum afgerond:

Locatie:

25-11-2008
1-4-2009

Hooymeijer B.V. (Vlaardingen) > 2838 > 3133 KJ Vlaardingen > RI&E workshop 27-11-2008
Pagina

Code

Aspect

Geconstateerd knelpunt

07.01.03

Vragenset Kantoor

De beeldschermwerkplek is niet goed ingesteld. De beeldschermwerkplek voldoet aan alle Midden
eisen. Instellingen zijn niet altijd conform
de richtlijnen. De medewerkers zijn hierop
wel aangesproken en zij hebben de
mogelijkheid om hulp te krijgen bij het
instellen van de werkplek. Nieuw
personeel krijgt een instructie.

Heer J. de Groot

31-03-2010

07.01.06

Vragenset Kantoor

Medewerkers hebben last van hinderlijk geluid. In de loods en aan de haven kunnen
medewerkers last hebben van hinderlijk
geluid, hiervoor zijn/ worden
beschermingsmiddelen uitgereikt. De
leidinggevende houdt toezich op het
gebruik hiervan.

Midden

Heer J. de Groot

30-03-2011

07.01.14

Vragenset Kantoor

Medewerkers hebben geen voorlichting gehad
over het werken met beeldschermen.

Instructie is beschikbaar gesteld via de
trans-portal

Laag

Heer J. de Groot

30-03-2011

GS.02.05

Vragenset vervoer,
op- en overslag en
gebruik van
gevaarlijke stoffen

Er is geen gediplomeerd veiligheidsadviseur
aangesteld.

Kan iemand intern worden aangesteld als Midden
veiligheidsadviseur?

Heer J. de Groot

30-09-2009

GC.02.03

Vragenset Vervoer
en/of ontvangst van
zeecontainers?

Medewerkers hebben geen voorlichting
gekregen om lichamelijke (over)belasting bij
sjorwerkzaamheden te voorkomen.

In overleg met de veiligheidsadviseur/
preventiemedewerker nader te bepalen

Midden

Heer J. de Groot

30-09-2009

GC.03.01

Vragenset Vervoer
en/of ontvangst van
zeecontainers?

Containers zijn niet ingedeeld in categorie A, B Procedure gegaste container wordt
of C (zie toelichting).
geimplementeerd

Midden

Heer J. de Groot

30-09-2009

GC.03.03

Vragenset Vervoer
en/of ontvangst van
zeecontainers?

Op basis van de categorie-indeling worden niet Procedure gegaste container wordt
de vastgestelde werkwijze gehanteerd.
geimplementeerd

Midden

Heer J. de Groot

30-09-2009

GC.03.05

Vragenset Vervoer
en/of ontvangst van
zeecontainers?

Er vindt geen controle plaats op het zogenaamd Procedure gegaste container wordt
"gasvrij" afleveren van zeecontainers.
geimplementeerd

Midden

Heer J. de Groot

30-09-2009

GC.03.07

Vragenset Vervoer
en/of ontvangst van
zeecontainers?

Medewerkers hebben geen voorlichting
gekregen over het werken met zeecontainers,
die gassen kunnen bevatten.

Midden

Heer J. de Groot

30-09-2009

Gezond Transport Branche RI&E

Actiepunt

Procedure gegaste container wordt
geimplementeerd

Prioriteit

6 van 7

Verantwoordelijke Uitvoering / Budget Gereed
termijn
Ja/nee

AE-03
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Bijlage 4

Tipkaart 17 Voorkomen van gevaarlijke stoffen in zeecontainers
Werkgevers moeten volgens de Arbowetgeving hun werknemers beschermen. Dat doen ze aan de
hand van een pakket aan maatregelen (de ‘arbeidshygiënische strategie’). Deze maatregelen zijn
hiërarchisch ingedeeld. Waarbij geldt dat de risico’s zoveel mogelijk bij de bron worden aangepakt.
Daarna volgen algemene maatregelen. Pas als laatste komt het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen aan de orde.
De werkgever onderzoekt eerst de mogelijkheden op hoger niveau voordat er wordt overgegaan op
maatregelen uit een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede
redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit noem je het redelijkerwijsprincipe. De afweging maak je voor elk niveau opnieuw. Hieronder staan de maatregelen genoemd
op hiërarchische volgorde.
Bronaanpak
Bronaanpak betekent dat de schadelijke stof wordt vervangen door een minder schadelijke stof. Of het
toepassen van een andere methode waarbij geen stoffen nodig zijn, zoals een hittebehandeling.
Bronaanpak heeft het meeste succes als alle bedrijven in de logistieke keten op de hoogte zijn van de
verandering. En als er duidelijke afspraken worden gemaakt.
Voorbeelden van bronaanpak:
1.

2.

Vervang het gebruik van methylbromide (biocide) in houten verpakkings- en stuwmaterialen door:
-

Hittebehandeling (HT) in plaats van biociden (MB).

-

Kunststof (bv kunststof pallets) in plaats van hout.

-

Slipsheets in plaats van houten pallets.

Beperk het gebruik van MDF en multiplex. Maar ook andere hechthouten en geperste producten,
zoals kisten en platen. Deze worden vaak afgekeurd vanwege een te hoge concentratie
formaldehyde.

3.

Vermijd het gebruik van gevaarlijke stoffen bij ongediertebestrijding in het product (tabak, vijgen,
etc.). Het is beter om bijvoorbeeld een hitte- of zuurstofbehandeling toe te passen.
Gespecialiseerde bedrijven voeren deze behandelingen uit.

4.

Vervang gevaarlijke stoffen door stoffen die minder schadelijk zijn. Bijvoorbeeld:
-

Gebruik andere stoffen tijdens het productieproces (zoals andere lijmsoorten).

-

Reinig of verleng de houdbaarheid van het product met minder schadelijke producten.

-

Kies voor verpakkingsmaterialen waarbij geen gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Beperk het gebruik van gevaarlijke stoffen altijd tot het minimum.
5.

Maak gebruik van gereinigde zeecontainers (ADR rn 1.4.2.3).
Let op: sommige reinigingsproducten kunnen schadelijke stoffen bevatten.

© Gezond Transport, januari 2012
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Algemene maatregelen:
Neem technische maatregelen als niet kan worden voorkomen dat zeecontainers gevaarlijke gassen
bevatten. Een bekend voorbeeld is ventilatie. Andere maatregelen zijn:
-

Laat producten uitdampen (bijvoorbeeld 1 dag), voordat ze verpakt en in een zeecontainer
worden opgeslagen (ketenafspraak).

-

Zorg voor voldoende ventilatieopeningen van de zeecontainer (ketenafspraak).
Vaak zijn ventilatieopeningen van zeecontainers afgeplakt. Dit gebeurt tijdens het gassen. Maar
ook om te voorkomen dat ongedierte of water in de zeecontainer kan komen. Door het afplakken
is er helemaal geen ventilatie meer mogelijk. Spreek met ketenpartners af dat de
ventilatieopeningen van de zeecontainer altijd vrij blijven. En dat eventuele tape of resten daarvan
worden verwijderd. Controleer het resultaat van de gemaakte afspraken. Maak gebruik van
zeecontainers met meerdere ventilatieopeningen als producten gevaarlijke stoffen kunnen
uitdampen.

-

Laat ruimte boven de lading vrij voor ventilatie (bijvoorbeeld minimaal 30 cm) (ketenafspraak).

-

Zet vóór het binnengaan en lossen van een vrijgegeven zeecontainer de deuren open
(bijvoorbeeld 1 uur).

Organisatorische maatregelen
Goede communicatie met ketenpartners is nodig om de problemen rond zeecontainers succesvol aan
te pakken. Leg afspraken contractueel vast als die leiden tot minder gassen in zeecontainers. Vermeld
daarin ook de consequenties die volgen als één van de ketenpartners zich niet aan de afspraken
houdt.
Stel ketenpartners op de hoogte van:
-

Wijzigingen in de ketenaanpak.

-

Meetresultaten van gevaarlijke stoffen.

-

Oorzaken die de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen verklaren.

-

Incidenten.

Goed onderling ketenbeheer leidt niet alleen tot minder metingen en incidenten, maar komt ook ten
goede aan de lading die door onnodig gassen kan worden aangetast.

© Gezond Transport, januari 2012
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Bijlage 5

Tipkaart 22.9 Methylbromide (CH3Br)
Algemene gegevens
CAS nr: 74-83-9
EU-etikettering:
R-zinnen: 23/25-36/37/38-48/2050-59-68
S-zinnen: 1/2-15-27-36/39-38-4559-61

zeer giftig

milieugevaarlijk

CLP(EU-GHS):
Signaalwoord: GEVAAR
H: 280-341-331-301-373**-319335-315-400-EUH059
acuut toxisch

doelorgaan toxisch

milieugevaarlijk

Indicatieve grenswaarde TGG 8 uur: 1 mg/m3 (H)
Omrekenfactor: 1 mg/m3 = 0,253 ppm bij 20 °C en 1013 mbar
Fysische eigenschappen
Kookpunt: 4°C

Relatieve dampdichtheid (lucht=1): 3,3. Het gas is zwaarder dan

Explosiegrenzen, volume % in

lucht.

lucht: 8,6 - 20

Brandgevaar: moeilijk brandbaar.

Methylbromide is reukloos.
Gezondheidsrisico’s
Acuut inademingsgevaar
Als dit gas vrijkomt in de lucht, bereikt het zeer snel een concentratie die schadelijk is voor de
gezondheid.
Wijze van opname
Het lichaam neemt de stof op via inademen en via de huid.
Symptomen
Inademen: Irritatie luchtwegen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, longoedeem, misselijkheid, braken,
hoofdpijn, dubbel- en wazig zien, spiertrillingen, verwardheid, hallucinaties, toevallen en
bewusteloosheid.
Huid: Irritatie, roodheid, dermatitis en blaarvorming (vooral bij oksels, liezen en onder knellende kleding).
Ogen: Roodheid, irritatie, pijn en wazig zien.

(onderdeel van het stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers)
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Tipkaart 22.9 Methylbromide (CH3Br)
Gezondheidsrisico’s (vervolg)
Gevolgen bij een éénmalige blootstelling
Inademen: Verschijnselen beginnen met misselijkheid en braken. Maar ook met effecten op het
centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, tremoren en wazig zien. Bij een
blootstelling aan hoge concentraties verergeren de klachten. De symptomen kunnen zich snel
ontwikkelen tot verwardheid, hallucinaties, bewusteloosheid en toevallen waardoor een
levensbedreigende situatie kan ontstaan.
Bij blootstelling aan lage concentraties beginnen de symptomen na een paar uur. De effecten kunnen
zich openbaren tot 24- 48 uur na blootstelling.
De effecten op de ademhalingswegen beginnen met irritatie, keelpijn, hoesten, benauwdheid. Deze
kunnen resulteren in longoedeem.
Huid: Methylbromide is een blaartrekkende stof. Het begint met irritatie en dermatitis. Het eindigt met
blaarvorming.
Gevolgen bij herhaalde blootstelling
Inademen: Methylbromide kan inwerken op het centrale zenuwstelsel. Na herhaalde blootstelling
treden verschijnselen op, zoals tintelingen in armen en benen, verminderd gezichtsvermogen,
gehoorverlies, spraakstoornissen, evenwichtsstoornissen, coördinatiestoornissen, spierzwakte,
verwardheid, agitatie en hallucinaties. Daarnaast kunnen lever- en nierfunctiestoornissen optreden.
Methylbromide wordt ervan verdacht dat het schade toebrengt aan de erfelijke eigenschappen.
Opmerking
Het herstel kan zeer lang duren. Dit geldt voor ernstige verschijnselen zoals bewusteloosheid en
toevallen die zijn opgetreden na een éénmalige blootstelling aan hoge concentraties methylbromide.
Restverschijnselen zoals coördinatiestoornissen, spierkrampen en epileptische aanvallen kunnen van
blijvende aard zijn.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Volledige bescherming: Gebruik een gaspak in combinatie met onafhankelijke adembescherming als
de concentraties de grenswaarde overschrijden. En als de concentratie niet rond de grenswaarde is.
Adem/oog/gezichtsbescherming: Gebruik een volgelaatmasker met filtertype AX bij korte blootstelling
(< 15 minuten) en als de concentratie rond de grenswaarde is.
Huidbescherming: Gebruik chemiebestendige handschoenen ( EN 374), laarzen, overall met capuchon
bij korte blootstelling aan concentraties rond de grenswaarde. Geschikt materiaal is onder andere
neopreen. Zoek in de gebruiksaanwijzing op of het middel tegen methylbromide beschermt.

(onderdeel van het stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers)
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Tipkaart 22.9 Methylbromide (CH3Br)
EHBO en medische behandeling
Inademen: Frisse lucht, rust, halfzittende houding, zo nodig extra zuurstof toedienen. Direct
spoedeisende hulp inschakelen. Opname in een ziekenhuis met IC mogelijkheid.
Huid: Direct spoelen met veel water of douchen.
Ogen: Minimaal 15 minuten spoelen met water (eventueel contactlenzen verwijderen), dan naar de
(oog)arts brengen.
Opmerkingen
Biologische monitoring is mogelijk (bromide-bepaling in bloed).
Om de blootstelling aan methylbromide te bevestigen, kan de bromideconcentratie in het bloed
bepaald worden.
De hoogte van de bromideconcentratie in het bloed hangt niet samen met de ernst van de
ziekteverschijnselen.
Bij calamiteiten deze kaart, het meetrapport en het registratieformulier meenemen naar het ziekenhuis.
Laat arts bellen met het NVIC ( +31(0)30-2748888).

(onderdeel van het stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers)
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Toelichting Tipkaart 22.9 Methylbromide
Algemene toelichting

:

Deze tipkaart maakt onderdeel uit van het stappenplan ‘Veilig werken met
gassen in zeecontainers’. De infokaart bevat de meest relevante informatie
voor betrokken werknemers. De infokaart is daarmee een samenvatting van
de chemiekaart van die stof uit het Chemiekaartenboek 2010. De kaart is
aangevuld met informatie over gezondheidsschade afkomstig van het NVIC.

CAS-nummer

:

Chemical Abstracts Service Registry Number
Om identificatie makkelijk te maken, is bij elke stof het zogenoemde CASnummer opgenomen. Dat is het unieke nummer waaronder de stof door de
‘Chemical Abstract’ Service is geregistreerd.

R-zinnen

:

23/25: Giftig bij inademen en opname door de mond.
36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
48/20: Schadelijk: kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen bij
langdurige blootstelling door inademen.
50: Zeer giftig voor organismen die in het water leven.
59: Gevaarlijk voor de ozonlaag.
68: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

S-zinnen

:

1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
15: Verwijderd houden van warmte.
27: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
36/39: Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel
voor de ogen/het gezicht.
38: Draag geschikte ademhalingsbescherming bij ontoereikende ventilatie.
45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een
arts raadplegen (indien mogelijk hem deze kaart tonen).
59: Raadpleeg de fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/
recycling.
61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/
veiligheidskaart.

H-zinnen (conform CLP):

280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
331: Giftig bij inademen.
301: Giftig bij inslikken.
373***: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.
319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
315: Veroorzaakt huidirritatie.
400: Zeer giftig voor organismen die in het water leven.
EUH059: Gevaarlijk voor de ozonlaag.

(onderdeel van het stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers)
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Indicatieve grenswaarde

:

Als er geen Nederlandse wettelijke grenswaarde is vastgesteld, wordt
gekeken naar grenswaarden die gelden in andere landen in Europa of de
Verenigde Staten. Of wat de MAC-waarde was die gold tot 1-1-2007. Dit
noemen we indicatieve grenswaarde. De vermelde grenswaarden gelden
bij een temperatuur van 20 °C en een druk van 101,3 Pa.

TGG 8

:

Tijdgewogen gemiddelde van 8 uur per dag.

H

:

Huidopname. Deze stof wordt relatief gemakkelijk door de huid opgenomen.
Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de totale inwendige
blootstelling. Neem adequate maatregelen om huidcontact te voorkomen.

Kookpunt

:

Het kookpunt is de temperatuur bij 1 bar waarbij een vloeistof overgaat in
damp.

Explosiegrenzen, volume %

:

in lucht

De explosiegrenzen bepalen het gebied waarbinnen een mengsel van lucht
met een gas, damp, nevel of poeder bij ontsteking kan ontbranden of
exploderen.

Relatieve dampdichtheid

:

ten opzichte van lucht

Massa van een damp ten opzichte van lucht. Lucht =1.
< 1 = lichter dan lucht. Gas of damp stijgt op.
> 1 = zwaarder dan lucht. Gas of damp zakt.

NVIC

:

Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum. Het NVIC is per 1-7-2011
onderdeel van het UMC Utrecht.

(onderdeel van het stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers)
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Bijlage 6

KORPS LANDELIJKE POLITIE DIENSTEN
DIENST WATERPOLITIE
AMSTERDAM
Onderwerp: Voorvallen met gegaste
containers in 2008.

Onderstaande lijst is een overzicht van voorvallen met containers, waarbij door het
Korps Landelijke Politie Diensten, Dienst Waterpolitie, mede bewust is gekeken naar
gasvormige bestrijdingsmiddelen en andere vluchtige gevaarlijke stoffen. Met betrekking
tot dit item ging het om circa 150 importcontainers in 2008.
Naar aanleiding hiervan kunnen de volgende voorvallen worden genoemd;













Machine-onderdelen. Medewerker onwel geworden, was wel gasvrij. Wellicht
door geur geringe hoeveelheid dichloormethaan. Samen met VROM-I. Geen
bestrijdingsmiddel.
Kerstspullen. Twijfels over juiste meting gasmeetkundige. Bleek hoge waarden
1.2 dichloorethaan. Geblokkeerd en laten luchten. Geen bestrijdingsmiddel.
Laarzen. Bestemd voor Finland, hoge waarden benzeen. Onder gevaarlijke
stoffenwetgeving op verder zeetransport en ontluchten aldaar. Geen
bestrijdingsmiddel.
Tuinbeelden. Zeer hoge waarden 1.2. dichloorethaan. Bestemd voor Zweden en
na overleg ambassade op verder zeetransport onder gevaarlijke stoffen-wetgeving.
Geen bestrijdingsmiddel.
Schoenen. Zeer hoge waarden benzeen. Bestemd voor Zweden en na overleg
ambassade op verder zeetransport onder gevaarlijke stoffenwetgeving. Geen
bestrijdingsmiddel.
Kerstspullen. Hoge waarden 1.2.dichloorethaan en niet gasvrij te krijgen. Is door
ontvanger ter nadere nanalyse doorgestuurd naar de V.S. onder gevaarlijke
stoffenwetgeving. Samen met VROM-I. Geen bestrijdingsmiddel.
Gevaarlijk afval. Zeer hoge waarden tolueen. Mede i.v.m. overtreding gevaarlijke
stoffen om laten pakken in twee containers. Geen bestrijdingsmiddel.
Schoenen. Ondanks gasvrijverklaring zeer hoge waarde tolueen. Geblokkeerd en
ontluchten. Ook in loods hoge waarden tolueen door schoenen. Maatregelen laten
nemen. Samen met VROM-I en Arbeidsinspectie. Geen bestrijdingsmiddel.
Tuinmeubelen. Personeel onwel na uitlossen. Geen relatie met een stof kunnen
aantonen.
Decoratiemateriaal. Gasvrijverklaring, terwijl restanten fosfine nog aanwezig.
Door schimmels was zuurstof en koolmonixide niet in orde. Mede door stanklucht
geruime tijd laten ventileren. Samen met VROM-I. Wel bestrijdingsmiddel.
Casino-tafels. Hoge waarden 1.2.dichloorethaan. Omdat niet gasvrij te krijgen
was onder gevaarlijke stoffenwetgeving teruggestuurd. Wel bestrijdingsmiddel.











Samenlading diverse goederen. Twee personen onwel bij lossing. Bleek door
werking vocht luchtverfrissers actief te zijn geworden. Samen met VROM-I.
Geen bestrijdingsmiddel.
Speelgoed. Zeer hoge waarden 1.2.dichloorethaan en hoge waarden 1.3
dichloororopeen en benzeen. Intensief contact met Finse ambassade en mocht
Finland niet in. Ging later door naar Rusland en was door Finse
handelsovereenkomsten niet meer tegen te houden. Werd wel onder gevaarlijke
stoffenwetgeving verder over zee vervoerd. Twijfels bestrijdingsmiddel.
Houtstukjes. Los- en loodspersoneel komen onder uitslag. Bleek niet afkomstig
van een stof, doch van de rietmijt. Partij is vernietigd.
Beeldjes. Hoge waarden 1.2.dichloorethaan. Contact met Duitse autoriteiten en
werd op losplek opgevangen. Werd verder vervoerd onder gevaarlijke
stoffenwetgeving. Geen bestrijdingsmiddel.
Cacaoboter. In totaal 78 containers geblokkeerd i.v.m. hoge concentraties
methylbromide. Onder gevaarlijke stoffenwetgeving voor gasvrijmaken naar
ontgassingslocaties. Merendeel na raffinage geschikt voor verwerking
cacaoprodukten. Samen met VROM-I en Arbeidsinspectie.
Tevens bleken 2 opslagloodsen met cacaoboter onveilig door de
methylbromide. Maatregelen laten nemen.
Grondnoten. Persoon onwel na meten containers, welke waren behandeld
met fosfine. Onderzoek toedracht en omgang met restanten
bestrijdingsmiddel.
Schoenen. Twee containers met hoge waarden tolueen, welke niet gasvrij te
krijgen waren. Zijn vernietigd. Samen met VROM-I. Geen
bestrijdingsmiddel.

Verder nog zeeschip met gerst in haven aangetroffen, waarvan in ruimen hoge waarden
fosfine. Naar zee gestuurd om te luchten.
In 2007 al dan niet in samenwerking VROM-I o.a.: Schoenen (vernietigd), kussens
(waarschuwing ontvanger), sextoys(waarschuwing ontvanger), schoenen (langdurig
luchten), stofzuigerzakken(langdurig luchten) 5x slippers (vernietigd), medicijnen
(vernietigd), fosfinetabletten (loopt nog steeds!) enz.
Opgemaakt door:
F.J. Kalf
Amsterdam, 14.01.2009
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Bijlage 7

REGISTRATIE CONTAINERS LOODS ALTRA INTERNATIONAL B.V.

CATEGORIE:
A

Categorie A: De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen en het is bekend om welke gassen het gaat

B

Categorie B: Het is niet bekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat

C

Categorie C: De zeecontainer bevat geen gevaarlijke gassen

Gasmeetrapportage EWS 2013

Actie

Gasmeetrapport

Gasvrijverklaring
leverancier

Datum

SP-nummer

Klant

containernummer

herkomst

goederensoort

gemeten J/N

Categorie

Betreedbaar J/N

Aangetroffen gas

16-1-2013

00077876

KST

UACU5446970

Thailand

Plastic Sheet Polyethylene

Ja

C

Ja

Geen

X

22-1-2013

00077832

Luda

EGHU3011320

India

FeSiMn / BULK

Ja

C

Ja

Geen

X

22-1-2013

00077878

Trader Aid

AMFU 304278-6

China

zijde planten

Ja

C

Ja

Geen

X

X

22-1-2013

00077879

Trader Aid

ZCSU 265663-6

China

tuinmeubelen

Ja

C

Ja

Geen

X

X

28-1-2013

00077909

Trader Aid

ZIMU 116411-6

China

rieten mandjes

Ja

C

Ja

Geen

X

X

31-1-2013

00077918

Trader Aid

TTNU 537134-2

China

water ornamenten

Ja

C

Ja

Geen

X

X

1-2-2013

00077925

EFR / CBI

UACU831012-3

China

Multiplex platen

Ja

C

Ja

Geen

X

5-2-2013

00077924

Trader Aid

OOLU 747628-0

China

Verlichte potten

Ja

C

Ja

Geen

X

8-2-2013

00077900

Ibermet

CLHU 322130-5

India

SiMn Bulk

Ja

C

Ja

Geen

X

8-2-2013

00077943

Van Leeuwen

MEDU 100215-0

Turkije

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

X

18-2-2013

00077946

Trader Aid

OOLU 379644-0

China

water ornamenten boomstronk

Ja

A

Nee

Methanol

container ventileren

X

X

18-2-2013

00077946

Trader Aid

OOLU 794285-6

China

water ornamenten boomstronk

Ja

A

Nee

VOC, Isopentaan, Methanol

container ventileren

X

X

18-2-2013

00077935

Trader Aid

FSCU 683223-9

China

Buddha

Ja

C

Ja

Geen

X

X

18-2-2013

00077935

Trader Aid

ZCSU 870658-6

China

Buddha

Ja

C

Ja

Geen

X

X

20-2-2013

00077933

Trader Aid

ZIMU 283506-0

China

Graniet

Ja

C

Ja

Geen

X

X

21-2-2013

00077934

Trader Aid

ZCSU 262052-5

China

Wortelstrock Deco

Ja

C

Ja

Geen

X

X

22-2-2013

00077947

Trader Aid

GESU 501221-0

China

Riet-wilgmatten

Ja

C

Ja

Geen

X

X

27-2-2013

00077948

Trader Aid

UACU 363974-9

China

Metal Deco

Ja

C

Ja

Geen

X

X

4-3-2013

00077996

Trader Aid

PONU 124250-8

India

Teak Meubels

Ja

C

Ja

Geen

X

5-3-2013

00077995

Trader Aid

GLDU 527216-8

China

Parasolvoeten

Ja

C

Ja

Geen

X

X

5-3-2013

00077994

Trader Aid

ZCSU 887571-3

China

Pottery

Ja

C

Ja

Geen

X

X

11-3-2013

00077979

Yara Benelux

TGHU 298531-0

China

Monopotassium Phosphate

Ja

C

Ja

Geen

X

25-3-2013

00078000

Pentart

FCIU 440415-0

Hong Kong

Mischmetal

Ja

C

Ja

Geen

X

10-4-2013

00078046

Trader Aid

OOLU 137745-0

Vietnam

Vuurhaarden op gas

Ja

C

Ja

Geen

X

X

X
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15-4-2013

00078103

Van Leeuwen

TCLU 202249-7

China

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

X

X

15-4-2013

00078103

Van Leeuwen

OOLU 194629-0

China

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

X

X

1-5-2013

00078121

Van Leeuwen

UACU 343240-6

China

Flenzen

ja

C

Ja

Geen

X

X

3-5-2013

00078121

Van Leeuwen

UACU 368771-0

China

Flenzen

ja

C

ja

Geen

X

3-5-2013

00078133

Treibacher

TGHU 131426-1

China

Strontium Metal

Ja

A

Nee

Formaldehyde + koolmonoxide

6-5-2013

00078121

Van Leeuwen

UACU 372420-2

China

Flenzen

JA

C

JA

Geen

X

6-5-2013

00078133

Treibacher

TGHU 131426-1

China

Strontium Metal

Ja

C

Ja

Geen

X

17-5-2013

00078164

KST

CRXU 982035-4

Egypte

Plastic Sheet Polyethylene

Ja

C

Ja

Geen

X

15-5-2013

00078156

Trablin

SUDU 758039-0

Brazil

FeSiZr

Ja

A

Nee

15 ppm fosfine

container ventileren

X

17-5-2013

00078147

Trablin

HLXU 338605-4

Brazil

FeSiZr

Ja

A

Nee

2 ppm fosfine

container ventileren

X

24-5-2013

00078172

Trablin

GLDU 389604-1

Brazil

FeSiZr

Ja

A

Nee

25 ppm fosfine

container ventileren

X

24-5-2013

00078172

Trablin

GATU 118616-2

Brazil

FeSiZr

Ja

A

Nee

15,31 ppm fosfine

container ventileren

X

24-5-2013

00078172

Trablin

CAXU 641645-2

Brazil

FeSiZr

Ja

A

Nee

14,69 fosfine

container ventileren

X

28-5-2013

00078147

Trablin

HLXU 338605-4

Brazil

FeSiZr

Ja

C

Ja

0,05 ppm fosfine

container ventileren

X

28-5-2013

00078156

Trablin

SUDU 758039-0

Brazil

FeSiZr

Ja

C

Ja

0,06 ppm fosfine

container ventileren

X

3-5-2013

00078172

Trablin

GATU 118616-2

Brazil

FeSiZr

Ja

C

Ja

0,03 ppm fosfine

container ventileren

X

3-5-2013

00078172

Trablin

GLDU 389604-1

Brazil

FeSiZr

Ja

C

Ja

0 ppm fosfine

container ventileren

X

6-5-2013

00078200

Ademar

CLHU4432410

Gabon

Hout

Ja

C

Ja

Geen

X

21-6-2013

00078230

Leeuwen

UACU3367018

China

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

x

21-6-2013

00078230

Leeuwen

GLDU5301034

China

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

x

24-6-2013

00078230

Leeuwen

TGHU0043519

China

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

x

24-6-2013

00078230

Leeuwen

TCLU2247106

China

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

x

24-6-2013

00078233

Trablin

SUDU1982149

Brazil

FeSiZr

Ja

A

Nee

7,00 ppm PH3

container ventileren

x

24-6-2013

00078233

Trablin

SUDU1982149

Brazil

FeSiZr

Ja

C

Ja

0,05 ppm PH3

container ventileren

x

4-7-2013

00078252

Leeuwen

UACU3492956

China

Flenzen

ja

C

ja

Geen

x

5-7-2013

00078252

Leeuwen

UACU3461620

China

Flenzen

ja

C

ja

Geen

x

26-7-2013

00078274

FAT

MEDU 1382580

China

Magnesium Powder

Ja

C

Ja

Geen

x

1-8-2013

00078291

FAT

HLXU2182800

Brazil

FeSi

ja

A

nee

1,40 ppm PH3

container ventileren

x

1-8-2013

00078291

A

nee

1,00 ppm PH3

container ventileren

x

Nee

zie rapport

container ventileren

x

10-9-2013

FAT

HLXU2287674

Brazil

FeSi

ja

Van Leeuwen

NYKU2862580

China

Flenzen

Ja

container ventileren

X
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11-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3240200

China

Flenzen

Ja

ja

geen

x

11-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3250366

China

Flenzen

Ja

ja

geen

x

23-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3657929

China

Flenzen

Ja

nee

zie rapport

container ventileren

x

23-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3665014

China

Flenzen

Ja

Nee

zie rapport

container ventileren

x

16-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3670659

China

Flenzen

Ja

ja

Geen

18-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3670685

China

Flenzen

Ja

Nee

zie rapport

container ventileren

x

18-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3670730

China

Flenzen

Ja

Nee

zie rapport

container ventileren

x

17-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3670746

China

Flenzen

Ja

Nee

zie rapport

container ventileren

x

18-9-2013

Van Leeuwen

NYKU3670767

China

Flenzen

Ja

Nee

zie rapport

container ventileren

x

Kleding

ja

C

ja

Geen

x

3-10-2013

01081705

Shipex

SUDU6643868

x

1-11-2013

00078472

FAT

MEDU1798794

Brazil

FeSi

ja

A

nee

0,17 ppm PH3

1-11-2013

00078471

FAT

MSCU2657650

Brazil

FeSi

ja

C

ja

Geen

x

22-11-2013

00078488

kalpesh

CMAU532652-4

Hong Kong

Cerium Carbonate

ja

c

ja

Geen

x

16-12-2013

01082115

Van Leeuwen

OOLU372156-4

Shanxi

Flenzen

ja

C

ja

Geen

x

16-12-2013

01082115

Van Leeuwen

TCLU248567-6

Shanxi

Flenzen

ja

C

ja

geen

x

17-12-2013

01082115

Van Leeuwen

TCLU251094-8

Shanxi

Flenzen

Ja

C

ja

Geen

x

23-12-2013

00078543

Treibacher

ECMU163736-7

China

Strontium Metal

ja

18-12-2013

01082115

Van Leeuwen

TCLU246706-0

Shanxi

Flenzen

Ja

C

Ja

Geen

x

18-12-2013

01082115

Van Leeuwen

OOLU291707-2

Shanxi

Flenzen

ja

C

Ja

Geen

x

18-12-2013

01082115

Van Leeuwen

OOLU159179-6

Shanxi

Flenzen

ja

C

ja

Geen

x

container ventileren

gemeten bij Vabix

x

x
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Bijlage 8

CATEGORIE:
A

Categorie A: De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen en het is bekend om welke gassen het gaat

B

Categorie B: Het is niet bekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat

C

Categorie C: De zeecontainer bevat geen gevaarlijke gassen

Datum

SP-nummer

Klant

containernummer

herkomst

goederensoort

Registratieformulier EWS

gemeten J/N

Categorie

Betreedbaar J/N

Aangetroffen gas

Actie

Gasmeetrapport

Gasvrijverklaring
leverancier
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Bijlage 9:
Overzicht kosten meten en ontgassen
Overzicht kosten meten en ontgassen extern:
Omschrijving
Gasmeting aan de terminal
Gasmeting op locatie EWS
Lossen / laden (indien nodig)
Opbouwen ventilatiesysteem
Geforceerde ventilatie container
Hermeting / eindmeting

Bedrag
€ 50,00
€ 60,00
€ 4,50
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

Per
meting
Meting
Per pallet
container
Dag
meting

Schatting investering meten en ontgassen intern:
Omschrijving
Multi Gasdetector
(O2, CO2 en LEL)
Gasmeetsonde
Gasdetectie buisje(s)
Gasdetector pomp
Opleiding gasmeten
Ventilatiesysteem
(Ontgassingsdeur met
ventilatie en afzuiging)
Ademluchtset

Opleiding ademlucht

Bedrag
Opmerking
€ 700 Excl. Jaarlijkse keuring en onderhoud.
€ 120 Excl. Jaarlijkse keuring en onderhoud.
€ 5 Gemiddeld per stof/ per container. *
€ 320 Excl. Jaarlijkse keuring en onderhoud.
€ 400 Per werknemer / gelet op continuïteit meerdere
werknemers nodig
€ 5000 Schatting verkregen van Gasmeetstation. Excl.
Jaarlijkse keuring en onderhoud.
€ 480 I.v.m. metingen die je niet alleen bij de
containerdeur kan uitvoeren of t.b.v. de BHV
organisatie. Excl. Jaarlijkse keuring en onderhoud.
€ 295 Per werknemer / gelet op continuïteit meerdere
werknemers nodig

* Indien het een container betreft waarbij het onduidelijk is welk gas zich mogelijk in de
container bevind zal men minimaal op ongeveer 12 verschillende soorten gassen moeten
meten. Dat betekent minimaal 12 gasdetectiebuisje per container. Bij een
containerstroom die altijd dezelfde lading bevat en het duidelijk is welk gas zich in de
container bevind kan dit worden teruggebracht.
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Bijlage 10

Tipkaart 18 Voorlichting en instructie
Behandel de volgende onderwerpen als werknemers voorlichting en instructie krijgen over ‘gevaarlijke
gassen in zeecontainers’:
•

De verschillende zeecontainerstromen en de risico’s die daarbij horen.

•

De resultaten uit het voor- en meetonderzoek:
-

De verschillende zeecontainerstromen binnen het bedrijf.

-

De lading.

-

De herkomst van de zeecontainers.

-

De meetresultaten.

-

De adviezen van de gasmeetkundige.

•

De herkomst (oorzaak) van de gevaarlijke gassen in zeecontainers.

•

Het herkennen van gevaarlijke gassen.

•

De risico’s die horen bij de gevaarlijke gassen die je kunt aantreffen.

•

Het terugdringen van het aantal gassingen.

•

De gezondheidsklachten die kunnen optreden bij blootstelling aan schadelijke gassen. Zowel
op de korte als op de lange termijn.

•

De procedure die een bedrijf moet volgen.

•

De verantwoordelijkheid van de betrokken werknemers. Wie doet wat en draagt daar
verantwoording over.

•

De onverwachte situaties die zich kunnen voordoen. En hoe daarmee om te gaan.

•

De vervolgstappen bij een calamiteit.

•

De verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en de situaties waarin ze verplicht
zijn (zie informatie op de tipkaarten van de stoffen en de leverancier van de PBM’s).

•

Het gebruik van PBM’s (zie hiervoor de gebruikershandleidingen van de
beschermingsmiddelen).

Zorg ervoor dat de voorlichting en instructie duidelijk zijn. Degene voor wie de informatie is bedoeld,
moet het begrijpen en er naar kunnen handelen.
Hoe een bedrijf moet handelen bij vrijgekomen gevaarlijke stoffen uit zeecontainers hoort onderdeel uit
te maken van het bedrijfshulpverleningsplan en de opleiding van de bedrijfshulpverleners. Zorg ervoor
dat bedrijfshulpverleners op de hoogte zijn van de risico’s en de verschillende situaties, zodat ze weten
wat ze moeten doen bij ongevallen.

Bijbehorende Tipkaarten:
Tipkaart 2 Alarminstructie
Tipkaart 10 Meetonderzoek
Tipkaart 12 Registratie zeecontainer
Tipkaart 21 Werknemerscontrole
Tipkaart 22 Stoffen
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Voorbeeld: toolbox meting
Herkomst gassen
In een zeecontainer kunnen gevaarlijke gassen aanwezig zijn of ontstaan. Bij het betreden van de
zeecontainer kan de werknemer gezondheidsschade oplopen. De werknemer kan vergiftigd,
bedwelmd of verstikt raken. En het gasmengsel kan exploderen of in brand vliegen.
Voor het bewust toedienen van gassen (bestrijdingsmiddelen) wordt de term ‘gegaste zeecontainers’
gebruikt. Gassen ontstaan ook bij het uitdampen van producten tijdens het transport. Daarom is de
omschrijving ‘gevaarlijke gassen in zeecontainers’ een betere.
Zeecontainers kunnen om verschillende redenen (of door een combinatie daarvan) gevaarlijke gassen
bevatten:
1.

Om ongedierte te voorkomen.

2.

Om bederf van de lading tegen te gaan.

3.

Omdat er tijdens het uitdampen van producten in de zeecontainer gevaarlijke gassen
vrijkomen. Deze gassen zijn bij de productie van de lading gebruikt.

4.
5.

Omdat de lading (chemische) processen doormaakt.
Omdat verpakkingen gevaarlijke stoffen lekken. In dit geval is sprake van een incident, omdat
de verpakking dan beschadigd is.

Zeecontainers die gevaarlijke gassen bevatten, kunnen uit alle delen van de wereld komen. De
meesten komen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Toch blijkt uit de praktijk dat je alle zeecontainers als
verdacht moet behandelen. Ladingen waarbij vaak hoge concentraties gevaarlijke gassen zijn
aangetroffen, zijn:
•

Ladingen die stuwhout of houten pallets bevatten.

•

Levensmiddelen en veevoeders, zoals koffiebonen, tapioca, granen, rijst, etc.

•

Plantaardige en dierlijke producten, zoals katoen, dierenhuiden, etc.

•

Houten en houtachtige producten, zoals meubelen, rotan, stro, etc.

•

Schoenen en textiel.

•

Speelgoed.

Schadelijke werking van gassen
Methylbromide, fosfine, tolueen, benzeen, chloorpicrine en sulfurylfluoride (niet vaak) zijn giftige gassen
en dampen. Maar ook formaldehyde, blauwzuurgas (niet vaak), ammoniak en 1,2-dichloorethaan zijn
voorbeelden van schadelijke gassen die worden aangetroffen. Er bestaat gevaar voor verstikking,
bedwelming of vergiftiging als iemand deze gassen inademt tijdens het openen of betreden van de
zeecontainer.
[bespreek welke stoffen in uw bedrijf zijn gemeten (10)]
Bij de meeste gassen merk je niet dat ze aanwezig zijn in de zeecontainer. Je ziet ze niet en je kunt ze
niet ruiken. Je neus is daarmee geen veilige waarnemer. Gevaarlijke stoffen kunnen specifieke
gezondheidsklachten veroorzaken. Ze werken vrijwel allemaal in op het centrale zenuwstelsel.
Afhankelijk van de stof kunnen klachten als hoesten, duizeligheid, misselijkheid, en hoofdpijn snel
optreden.
[bespreek de effecten van de stoffen die in uw bedrijf zijn aangetroffen (22)]
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Wat is nodig voordat je de zeecontainer veilig kunt openen en binnen gaan?
Bepaal vooraf:
•

Wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

•

Hoe deel je de zeecontainers in en hoe meet je ze.

•

Wanneer een ‘vrij-voor-betreden-verklaring’ wordt afgegeven. En hoe werknemers een
vrijgegeven zeecontainer kunnen herkennen.

•

Hoe de gegevens bewaard worden (12).

•

Bij wie je verdachte of gevaarlijke situaties meldt en wat de werknemer in dat geval zelf moet
ondernemen.

Waar moeten werknemers op blijven letten als de zeecontainer is vrijgegeven?
Wees als werknemer altijd op je hoede bij het openen en binnengaan van een zeecontainer. Ondanks
de aanwezigheid van een vrij-voor-betreden-verklaring, kunnen gevaarlijke situaties opeens ontstaan.
Dit komt onder andere voor bij:
•

Het verwijderen van verpakkingsmateriaal, zoals folie. Gas kan zich onder of in het
verpakkingsmateriaalfolie ophopen en wordt niet gemeten bij de gasmeting.

•

Een compartimentering van de zeecontainer.
Het gas in een tweede compartiment is waarschijnlijk niet gemeten bij de gasmeting.

•

Het uitstromen van een gevaarlijke stof bij een beschadigde verpakking.

•

Een gassoort die zich snel aan de lading hecht, zoals methylbromide.

•

Goederen die niet of moeilijk te ontgassen zijn, zoals matrassen.

•

Restanten van bestrijdingsmiddelen die nog aanwezig kunnen zijn. Zoals poeders, korrels of
verpakkingen waarin tabletten, vloeistoffen, poeders of flacons voor gas hebben gezeten.
Als gebruik gemaakt is van onder andere magnesium- of aluminiumfosfide zal het poeder nog
in de zeecontainer aanwezig zijn (in zakjes of los gestrooid). Giftig gas kan zich opnieuw vormen
als het poeder vochtig wordt en er zuurstof bij komt.

•

Bij een vreemde geur: soms wordt bij actieve begassingen een stof toegevoegd die je wel ruikt.
Voer daarom altijd een werknemerscontrole uit (21).

Registreer bovengenoemde bijzondere situaties. Indien bovenstaande het geval verlaat de
zeecontainer.
Let op:
Als de ventilatieroosters van zeecontainers zijn afgeplakt, wil dat niet zeggen dat de zeecontainer
bewust is gegast. Vaak worden deze roosters afgeplakt om te voorkomen dat ongedierte en stof in de
lading van de zeecontainer komt. Realiseer je wel dat de zeecontainer op die manier helemaal geen
ventilatiemogelijkheden meer heeft.
Wat te doen bij gezondheidsklachten?
Stop direct met je werkzaamheden en verlaat de zeecontainer als je last krijgt van
gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld bij irriterende ogen, duizeligheid, ademhalingsproblemen,
hoofdpijn, braakneigingen of een rare smaak in de mond. Onderzoek naar mogelijke gassen in de
zeecontainer moet uitwijzen welke maatregelen er nodig zijn. Pas daarna kunnen de werkzaamheden
weer beginnen.
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Raadpleeg bij spoedeisende gezondheidsklachten een arts en neem contact op met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (030 2748888). Dit centrum heeft veel informatie over
vergiftigingen. Daarnaast doet het onderzoek naar gezondheidklachten als gevolg van blootstelling
aan gassen en dampen uit (import) zeecontainers (2,22).
Hoe te handelen bij een calamiteit?
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er een noodsituatie ontstaan.
[maak op maat: BHV en de alarminstructie (2,22).
[geef informatie aan de werknemers over de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie en alarmkaart]
Belangrijk:
•

Het kan gevaarlijk zijn om een zeecontainer die mogelijk schadelijke gassen bevat, te openen.
Wees daarom altijd voorzichtig!

•

Breng je eigen veiligheid en gezondheid en die van collega’s nooit in gevaar!

•

Open alleen een zeecontainer als je zeker weet dat de zeecontainer ‘veilig’ is.
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Bijlage 11

Tipkaart 21 Werknemerscontrole
De werknemer is tijdens het openen en binnengaan van de zeecontainer alert op onverwachte
afwijkingen. Deze controlelijst geeft aan wat de werknemer checkt. Een werknemer opent de
zeecontainer pas nadat deze is vrijgegeven.
Controlelijst


 Opmerking1

Vrij voor betreden verklaring
Er is een vrij voor betreden verklaring

Uitwendige inspectie
Loop om de zeecontainer en controleer op verdachte
omstandigheden:
Gevarenstickers of -documenten waarop staat dat het om een
gegaste zeecontainer gaat.
Afgeplakte roosters en/of kieren.
Slangetjes die uit de zeecontainer steken.
Vreemde, doordringende geur.

Inwendige inspectie
Open de zeecontainer, maar ga deze nog niet binnen. Controleer de
zeecontainer op:
Vreemde, doordringende geur.
Restanten van bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld:
poeders, korrels en verpakkingen, waarin resten van
bestrijdingsmiddelen kunnen zitten. Zoals zakjes/blisters
opgehangen aan deuren of wanden met resten van fosfide
poeder, blikjes, buisjes, etc.
Dode dieren (bijvoorbeeld insecten).
Gezondheidsklachten, bijvoorbeeld:
tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid, rare smaak in de mond,
braakneigingen, etc.

1

Geef in deze kolom aan waar de verdachte situatie is waargenomen.
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Controlelijst (vervolg)


 Opmerking2

Inwendige inspectie
Controleer, bij binnenkomst, de zeecontainers op:
Vreemde, doordringende geur.
Dode dieren (bijvoorbeeld insecten).
Gezondheidsklachten, bijvoorbeeld:
tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid, rare smaak in de mond,
braakneigingen, etc.
Afgeplakte roosters en/of kieren.
Fumigatiecertificaat of indicatie van fumigatie, bijvoorbeeld:
houten pallets voorzien van een stempel met MB (methylbromide).
Door folie afgedekte lading.
Restanten van bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld:
poeders, korrels en verpakkingen, waarin resten van
bestrijdingsmiddelen kunnen zitten, zoals zakjes/blisters
opgehangen aan deuren of wanden met resten van fosfide
poeder, blikjes, buisjes, etc.

Nummer zeecontainer
Datum
Naam werknemer

Bijbehorende Tipkaarten:
Tipkaart 2 Alarminstructie
Tipkaart 18 Voorlichting en instructie
Tipkaart 22 Stoffen

2

Geef in deze kolom aan waar de verdachte situatie is waargenomen.
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