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Achtergrond

• Inspectie van AI in 2005
– onvoldoende zicht op kans op blootstelling bij 

wegtransport van vloeistoffen

• Gevaar van blootstelling bij laden/lossen 
onderkend door brancheorganisaties KNV, 
TLN, DTSA en BGZ wegvervoer
– aanleiding voor ontwikkelen van een 

branchemethodiek
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Doel

• Instrument dat gebruikers info verschaft 
over minimale veiligheidsmaatregelen bij 
verladen van vloeistoffen
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Afbakening 

• Vloeibare chemicaliën
• Laden en lossen
• Kans op inhalatie en huidblootstelling
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Programma van eisen 

• Eenvoudig!
• Te gebruiken op MBO-niveau
• Web-based programma met beperkt aantal 

entries
• Resultaat: advies veilig werken bij laden en 

lossen van vloeistoffen
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Ontwerp van beslismodel 
• Principe van “Control banding” volgens Engelse 

COSHH Essentials 
• Kern is risico-matrix met:

– Gevaarsklassering van vloeistof
– Blootstellingscore 

• Vluchtigheid vloeistof
• Blootstellingsklasse van de laad- of loshandeling 

• Grofmazig model
�Met risico-matrix wordt de risicoscore vastgesteld
�Risicoscore leidt naar adviessheet uit 3 niveau’s
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Risicoscore   
gebaseerd op
COSHH Ess.  

3 niveaus:  
A100 = standaard maatregelen
A200 =extra maatregelen
A300 =SdT maatregelen 

Kenmerk Verwerking Resultaat

Beslismodel in schema 

gevaar vloeistof

vluchtigheid vloeistof

wijze van lossen/laden

Advies
sheet
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Elementen beslismodel

R-zinnen Gevarenklasse Score
gevarenklasse

R36, R38, R65, R67 en stoffen met 
geen R-zin of andere R-zinnen

A ( = weinig giftig) 1

R20, R21, R22 B ( = schadelijk) 2

R23, R24, R25, R34, R35, R37, 
R41, R43, 
R48 met R20 of R21 of R22, R39 
met R23 of R24 of R25

C ( = giftig) 4

R26,R27,R28, R40, R60, R61, 
R62, R63, R64, 
R48 met R23 of R24 of R25, R39 
met R26 of R27 of R28

D ( = zeer giftig) 16

R42, R45, R46, R49, R68
R68 met R20 of R21 of R22

E (= CMR- stof ) 256

gevaar vloeistof
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Elementen beslismodel

R-zinnen Gevarenklasse Adviessheet 

R 21, R24, R27, R34, R35, R36, 
R38, R41, R42, R43, R48 
(enkelvoudig of gecombineerd met 
andere R-zinnen)

H klasse  -
Schadelijk bij contact 
met huid en/of ogen

Neem adviessheet
met AH-code

schadelijk bij huid- of oogcontact?

gevaar vloeistof (vervolg)
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Elementen beslismodel

Wordt bepaald op basis van:
- kookpunt vloeistof 
- temperatuur lading

3 vluchtigheidsklassen: 
laag score:  1
matig score:  4
hoog score: 16

vluchtigheid vloeistof
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Elementen beslismodel

score 1

vluchtigheid vloeistof (vervolg)

score 4

score 16
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Elementen beslismodel

De blootstelling bij laden/lossen wordt bepaald door:  

- duur (< 30 min; 30-120 min)

- frequentie (1-5 per week; 2-4 per dag; > 4 per dag)

- verlies door lekkage en verdrijving (< 250 g; > 250 g)

2 klassen van  lossen/laden: 

wijze van lossen/laden

minimale blootstelling score:  1            
verhoogde blootstelling score:  4

N.b.: verliesbepalende factoren zijn: boven-/onderladen, boven-/onderlossen,  
lossen met zwaartekracht, pomp of druk, slang los of gekoppeld, dampretour
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Elementen beslismodel

wijze van lossen/laden (vervolg)

Enkele voorbeelden:
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Factor Klassen   Score
Gevaar vloeistof A - B - C - D - E 1 - 2 - 4 - 16 - 256
Vluchtigheid vloeistof laag - matig - hoog 1 - 4 -16
Wijze van laden/lossen minimale of verhoogde 1 - 4

blootstelling

Risicoscore = 
score gevaar * score vluchtigheid * score wijze van laden/lossen

Berekening Risicoscore
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Risicoscore leidt naar adviessheet  
beschermende maatregelen 

 

      CODE ADVIESSHEET 
RISICOSCORE INHOUD ADVIESSHEET    zonder                   met 

 H-klasse               H-klasse 

1 t/m 16 Standaard maatregelen    A 100                AH 100 

17 t/m 255 Goede praktijk: extra 
maatregelen   A 200                AH 200 

256 en meer Beste praktijk: stand der 
techniek maatregelen   A 300                AH 300 

 

Drie niveaus:  
A 100 =  standaard maatregelen
A 200 =  extra maatregelen
A 300 =  stand der techniek maatregelen 

Advies
sheet
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Matrix met risicoscore en adviessheets
voor laad/los taken met ‘minimale’ blootstelling 

Vluchtigheid vloeistof  
Gevaarklasse  

vloeistof 
Laag (=1) 

Score en adviessheet 
Matig (=4) 

Score en adviessheet 
Hoog (=16) 

Score en adviessheet 

E (score =256) 256 = A300 1024 = A300 4096 = A300 

D (score =16) 16 = A100 64 = A200 256  = A300 

C (score =4) 4 = A100 16 = A100 64 = A200 

B (score =2) 2 = A100 8 = A100 32 = A200 

A (score =1) 1 = A100 4 = A100 16 = A100 

Uitleg: Risico-score 0 t/m 16 = A100, 17 t/m 255 = A200 en  > 255 = A300 

Advies
sheet
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Matrix met risicoscore en adviessheets
voor laden/los taken met ‘verhoogde’ blootstelling 

Vluchtigheid vloeistof  
Gevaarklasse 

vloeistof 
Laag (=1) 

Score en adviessheet 
Matig (=4) 

Score en adviessheet 
Hoog (=16) 

Score en adviessheet 

E (score =256) 1024 = A300 4096 = A300 16384 = A300 

D (score =16) 64 = A200 256 = A300 1024  = A300 

C (score =4) 16 = A100 64 = A200 256 = A300 

B (score =2) 8 = A100 32 = A200 128 = A200 

A (score =1) 4 = A100 16 = A100 64 = A100 

Uitleg: Risico-score 0 t/m 16 = A100, 17 t/m 255 = A200 en  > 255 = A300 

Advies
sheet
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Opbouw adviesheet

Adviessheet heeft vier onderdelen:
1. Geadviseerde werkwijze

• Emissiereducerende maatregelen
• Ventilatie
• Afscherming
• Geadviseerde PBM

2. Checklist verlader/ontvanger
3. Checklist vervoerder
4. Checklist chauffeur

Advies
sheet
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ADVIESSHEET 
VOOR VEILIG 
EN GEZOND 
LADEN EN 
LOSSEN VAN 
ONVERPAKTE 
VLOEIBARE 
CHEMICALIËN 

Adviessheet A200: 
 

Extra bescherming tegen inademing 

GEADVISEERDE WERKWIJZE  

 
 
Emissiereducerende maatregelen 
GEEN 
 
Ventilatie 
Alleen laden en lossen bij voldoende ventilatie. 
Voorbeelden hiervan zijn: laden en lossen in de 
buitenlucht, of in afgeschermde halfopen 
inrichtingen. Niet in een besloten ruimte laden of 
lossen. 
 
Afscherming  
Houdt enige afstand in acht.  
 

 
DEZE SHEET IS 
VAN TOEPASSING 
OP 
WERKSITUATIES 
ZOALS 
VASTGESTELD 
MET TOOL  BGZ 
WEGVERVOER 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgiftedatum:  
Maart 2007 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Gebruik een gasmasker met ABEK-filter en  
Gebruik handschoenen bij het aan- en 
loskoppelen van de slang. Bij onverwachte 
lekkages geven handschoenen eerste 
bescherming. 

Checklist voor de 
verlader/ontvanger  
 
De veilig werken  
procedures die 
gevraagd worden van 
drijver van de laad- of 
losinrichting zijn:  
1. Controle op 

laadproces (fysiek 
of met camera’s)  

2. Dagelijkse 
reiniging van laad- 
en losterminal 

3. Periodiek 
onderhoud van de 
afsluiters en 
pakkingen 

4. Procedure voor 
aanpak van 
onregelmatigheden 
en storingen 

5. Wekelijkse visuele 
controle los- en/of 
laadinrichting door 
de onderhouds-
dienst. 

 
Checklist voor 
vervoerder: 
 
De veilig werken 
procedures van de 
vervoerder zijn: 

CHECKLIST VOOR 
CHAUFFEUR 
 
6. Let op lekkages en 

schade.  
7. Als er 

onregelmatigheden 
zijn, stop het werk 
direct en overleg 
met de baas 

8. Was handen na de 
werkzaamheden en 
voor het eten en 
roken 

9. Ruim gelekt of 
gemorste vloeistof 
direct op 

10. Altijd vooraf vrij 
volume tank 
controleren 

11. Controleer of de 
omgeving is 
afgezet  

 
 

Advies
sheet

Voorbeeld
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1.  stofnaam

2. temperatuur tank

3. specifieke taak
Adviessheet

Vb: xyleen  (scroll-lijst met zoekfunctie; ca. 60 stoffen)

Vb: 20 oC (numeriek) 

Vb: lossen in IBC met losslang (scroll-lijst; 23 keuzes)  

Invoer Output

Opbouw web-based applicatie

Track record:
- invoergegevens
- gebruikte info 
- resultaat & advies

Nog in ontwikkeling, demoversie: http://demo.beco.nl/bgz
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Werkt met database bestaande uit 2 tabellen:

(i)  tabel met vloeistoffen:
- naam vloeistof 
- CAS-nummer 
- UN-nummer
- ADR-klasse
- R-zinnen 
- kookpunt

(ii) tabel met gangbare laad- en lostaken:
- naam van taak
- korte beschrijving taak
- blootstellingklasse (‘minimaal’ , ‘verhoogd’)

Opbouw web-based applicatie (vervolg)
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Resumé
� het instrument rankt de risico’s:

hoogste risico’s � zwaarste niveau maatregelen

� beslismodel resulteert in 3 niveaus van beheersing    
(adviessheets): 

standaard, goede praktijk, beste praktijk

� cut-off punten bij de keuze voor één van de drie advies-sheets  
zijn vooralsnog gebaseerd op expert-judgement

� in volgende fase zal de adviessheet van verschillende laad/los 
handelingen van vloeistoffen worden vergeleken met het advies 
na metingen  � ijking van model 
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Meer informatie

contact: Frans Jongeneelen

tel: 024-3528842

e-mail: frans.jongeneelen@industox.nl

internet: www.industox.nl


