
Secretariaat tel. 03-221 98 29 – fax. 03-232 37 54 – infoPB@cepa.be 

  
  

GGEEMMEEEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKK  CCOOMMIITTÉÉ  VVOOOORR  PPRREEVVEENNTTIIEE  EENN  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  
AAAANN  DDEE  HHAAVVEENN  VVAANN  AANNTTWWEERRPPEENN  

BBrroouuwweerrssvvlliieett  3333  bbuuss  77    22000000  AANNTTWWEERRPPEENN  11  
_______________________________________________ 

  

 

 

VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSBBEERRIICCHHTTEENN      33  JJUUNNII    22000088  

 
 

Incidenten met gevaarlijke producten : VGM-plan 
 

 

Zoals reeds gemeld in onze Cepa S-mail nr. 28 van mei 2008 moeten bij incidenten (ongevallen, lekkages) 

met gevaarlijke producten de interventiediensten zoals brandweer en de Milieuwacht (indien nodig ook 

SIWHA) gecontacteerd worden. Daarnaast moet ook steeds de Havenkapiteinsdienst verwittigd worden.  

De eerste productinformatie inclusief keuze van eventueel te gebruiken PBM’s wordt snel opgespoord via 

de KNAP-ONLINE (www.cepa.be ; klik op Indago en Knap).  

Zo snel mogelijk nadat het acute gevaar geweken is moeten de nodige acties ondernomen worden : 

herstelling, herverpakking, herstuffen,… Het bedrijf dat hiervoor zorgt (een gespecialiseerde firma en/of 

een havenbedrijf) moet een VGM (VeiligheidGezondheidMilieu)-plan opstellen en ter goedkeuring 

voorleggen aan de Havenkapiteinsdienst. 

Het VGM-plan geeft een overzicht van de mogelijke veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s en moet 

gebaseerd zijn op uitgebreide productinformatie.  Daartoe moet steeds tenminste een recente en volledig 

conforme MSDS (Material Safety Data Sheet)  van de betrokken gevaarlijke stof aanwezig zijn of zo snel 

mogelijk opgevraagd worden.  De werkzaamheden kunnen pas gestart worden nadat het VGM-plan 

goedgekeurd werd door de Havenkapiteinsdienst.  
De volgende onderwerpen moeten in het plan worden opgenomen :  projectomschrijving, veiligheid 

(productinfo, brandvoorkoming, zone-afbakening, toezicht,…), gezondheid (te gebruiken PBM’s, EHBO), 

milieu, noodprocedure en contactgegevens.  De Havenkapiteinsdienst ontwikkelde in samenwerking met 

de Gemeenschappelijke Interne Dienst Preventie en Bescherming een checklist die gebruikt kan worden 

bij het opstellen van het VGM-plan (zie volgende bladzijden).  Deze checklist is ook raadpleegbaar op de 

website van de HKD :  

http://www.portofantwerp.be/hkd/gevgoed/index.asp en verder gaan via Documenten, Checklist VGM-plan. 
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