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Gegaste containers

Containers gevuld met export 
producten worden behandeldproducten worden behandeld 
met bestrijdingsmiddelen in 
exporthaven

Containers gaan veelal 
ongelabeld over deongelabeld over de 
oceaan en komen via de 
havens op bedrijven aan

Bij aankomst medewerkers 
onwel na openen container 
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Oorzaken van gas in containers

Bewust gegaste container

Onbewust uitdampende producten in containers
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B iBewust gegaste containers

C t i d t f t it i dContainers worden gegast om fytosanitaire redenen 
(plantaardige herkomst)

Gebruikte middelen: 
Methylbromide
Fosfine
Sulfurylfluoride (merknaam VIKANE)
Formaldehyde
1,2 dichloorethaan1,2 dichloorethaan

Middelen worden aan containers toegevoegd in 
Gasvorm (gas direct in container)Gasvorm (gas direct in container)
Vaste vorm (/sokken met poeder, plates)
Vloeibare vorm (verneveling)
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Bewust gegaste containers

Houten verpakkingsmateriaal (zoals pakkisten, kratten, trommels, pallets, 
laadkisten) moet vanaf 1 maart 2005 aan de volgende voorwaardenlaadkisten) moet vanaf 1 maart 2005 aan de volgende voorwaarden 
voldoet.

H t h t t b h d ld l d ISPM 15 i htlijHet hout moet behandeld volgens de ISPM-15 richtlijn:
Hittebehandeling van houten verpakkingen (> 30 min bij T= 56 ˚C)
Begassingen met methylbromide

Het hout moet ontschorst zijn

Na behandeling hout van merktekens voorzien:g

DB geeft aan dat het hout ontschorst is (debarked).
HT staat voor heat treatment,HT staat voor heat treatment, 
MB staat behandeling met methylbromide
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RisicoRisico 

Gevolg van de ISPM-15 richtlijn is dat materialen die niet direct gegastGevolg van de ISPM 15 richtlijn  is dat materialen die niet direct gegast 

hoeven te worden van zichzelf, door de aanwezigheid van stuwhout of 

verpakkingshout in een container indirect behandeld worden.
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Onderzoek gezamenlijke Inspecties Motie Poppe/Boelhouwer
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Onderzoek gezamenlijke Inspecties

1.053 containers onderzocht
bij 106 containers (10%) een concentratie boven de grenswaarde. 
bij16 containers concentratie >10 X grenswaarde. 

Van de 106 containers:
2% actief gegast 
8% gassen afkomstig uit de lading zelf.

Welke stoffen worden aangetroffen:
tolueen (35)
benzeen (22)

.
benzeen (22)
1,2 dichloorethaan (17)
methylbromide (14)
fosfine (10)

Probleem :
Het is lastig van te voren in te schatten

fosfine (10)
formaldehyde (7)
chloorpicrine (2)

welke producten uitdampen en welke
gassen mogelijk uitdampen 
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Gegevens Australische overheid
Container per haven
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RegelgevingRegelgeving
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Bedrijfsverplichtingen
Inspectiediensten (AI en VI) voeren al jaren lang onderzoek uit gericht op 
reductie van het risico op VBVBE (gevaar voor Verstikking, Bedwelming, 
Vergiftiging en Brand en Explosies) (Artikel 4.6 Arbowet). g g g p ) ( )

De Arbeidsinspectie vereist dat: 

middels een RI&E gegaste containers de problematiek in container 
ontvangende bedrijven in kaart wordt gebracht.

er metingen worden verricht om blootstelling in kaart te 
brengen/uit te sluiten

Er werkprocedures opgesteld worden 

Er voorlichting gegeven  wordt aan 
medewerkers over risico’s.
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Inzicht in keten

Aankoop Productie 
CargadoorAankoop 

goederen 
door klant

goederen door
Leverancier

Cargadoor
Stuwadoor

Ontvangst 
goederen 

klant

Ontvanger 

Visitatie door
douane in 
haven vang

goederen
-Distributie

-centra

haven van 
aankomst
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1e stap inventariserende vragenlijst 
tbv RI&E gegaste containers

• Goederen omschrijving

tbv RI&E gegaste containers

• Opdrachtgever en Leverancier

• Land van herkomst en plaats van inschepen

• Aantal containers per jaar en periode van ontvangst

• Wijze van verpakken goederen (stuw of verpakkingshout)

• Contractafspraken tav behandeling hout (MB HT)• Contractafspraken tav behandeling hout (MB, HT)

• Is er vervoersinformatie beschikbaar met info over status container 
(Gasverklaring )

• Informatie op container betreffende status (stickers gegast en 
ontgast aanwezig)

• Gebruikt gas bekend en ervaringen met gegaste containers

• Container geventileerd voor betreden

Antwoorden geven inzicht in de keten en
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Stap 2 Bepalen indelen categorie ABC

A B C

Categorie A: Categorie B: Categorie C:

Uit voorinformatie is 
bekend dat deze 

ifi k t i

Het is uit de 
voorinformatie niet 
d id lijk f d

Uit de voorinformatie 
kan afgeleid worden
d t d ifi kspecifieke containers 

altijd gegast zijn
duidelijk of deze 
specifiek containers 
wel/niet gegast zijn

dat deze specifieke 
containers niet gegast 
zijn.
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Stap 3 MeetstrategieStap 3 Meetstrategie

C i A G i di b i i hCategorie A Geen metingen nodig ter bevestiging van het 
beeld dat containers gegast zijn.

Categorie B Gericht metingen uitvoeren*
Omvang containerstroom bepaalt 
frequentie/aantal noodzakelijke metingen q j g
(NEN –EN 689)

Categorie C Enkele controle metingen nodig perCategorie C Enkele controle metingen nodig per 
containerstroom ter bevestiging van de 
voorinformatie (bevat geen gas)

* Soms kan doorlooptijd uitvoering metingen beïnvloed worden doordat men 
te maken heeft met seizoensproducten
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Wie voert de metingen uit ?

Gasmeetdeskundige (bedrijven)

Sommige bedrijven leiden eigen medewerker op tot gasmeetdeskundige *

Arbeidsinspectie benadrukt dat iemand deskundig moet zijn om metingenArbeidsinspectie benadrukt dat iemand deskundig moet zijn om metingen 
uit te mogen voeren en te kunnen interpreteren

Gebruikte techniekenGebruikte technieken

Dräger tubes, 
Draagbare detectorenDraagbare detectoren
SYFT machine (op locatie detectie van gassen in container lucht middels 
selectieve massaspectrometrie). 

• Stichting KAGO is in oprichting om opleidingeisen vast te leggen
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Stap 4 interpretatie meetresultaten 

info -gas aanwezig

20%
10%

info -gas aanwezig

info -onvoldoende

info- gas afwezig 30%

40%

30%
70%

Interpretatie meetresultaten dient te geschieden door gecertificeerd deskundige
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Stap 5 Voorlichting geven aan medewerkers 
over:

herkenning gegaste containers dmv implementatieherkenning gegaste containers dmv implementatie 
werkprocedures

gezondheidsrisico’s van mogelijke blootstellinggezondheidsrisico s van mogelijke blootstelling 
aan verschillende gassen/dampen/stoffen 
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PLATFORM Gegaste containers

Initiatief van werkgevers en werknemers om tot een gezamenlijke aanpak te komen
van bestaande en mogelijke aanstaande problematiek rondom gassen invan bestaande en mogelijke aanstaande problematiek rondom gassen in
zeecontainers. 

B d l b t d k i b d d i tiBundelen van bestaande kennis en bevorderen van de communicatie en 
voorlichting in de sector en de keten

Normen en protocollen ontwikkelen (gasmeetapparatuur; opleiding 
gasmeetdeskundigte, norm voor gasmeting, normtijden voor ontluchten en 
normafstanden tijdens ontluchten)

Arbeidsomstandigheden (Opstellen RI&E, vragenlijsten en kwaliteit van onderzoek)

Logisitiek (Contracten, veilige containerstromen (productie en verpakking) en 
verwerking van afval (fosfine)
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Ketenbeheer Afspraken 
condities afspraken

Aankoop Productie 

Leverings-
voorwaarden

Cargadoor

vervoer p
omgang 
container

Aankoop 
goederen 
door klant

goederen door
Leverancier

Cargadoor
Stuwadoor

Ontvangst 
goederen 

klant
Risico 

Blootstelling 
tox stoffen

Ontvanger 

Visitatie door
douane in 
haven van

tox. stoffen

g
goederen

-Distributie
-centra

haven van 
aankomst
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Vragen

OpmerkingenOpmerkingen
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