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Het belang van de aanwezigheid van een  

veilige atmosfeer om in te werken is bran-

dend actueel. Voor containers werden de 

bestaande veiligheidsinstructiekaarten ver-

vangen door de “ABC”-procedure. Hierbij 

moeten de containerstromen met bijhorend 

risicoprofiel in kaart gebracht worden om de 

gepaste maatregelen te nemen. 

   

Op een deel van de containers zal een gas-

detectie moeten plaatsvinden. Deze kan 

worden uitbesteed aan een externe firma of 

door een aangestelde van het bedrijf zelf 

worden uitgevoerd. 

 

Om deze aangestelden de nodige theoreti-

sche en praktische kennis bij te brengen 

wordt er een halfdaagse opleiding georgani-

seerd.    

 

Gemeenschappelijke interne dienst Preventie en 

Bescherming 

Zomerweg 3, bus 1 

2030     Antwerpen 

Veilig omgaan met 
containers 

Cepa,  Gemeenschappel i jke  
In terne Dienst  Prevent ie  en 

Bescherming nodigt  u  u i t  

Donderdag 30 juni 2016

 

 

Gasdetectie van  containers 

Datum:   donderdag 30 juni 2016 

Plaats:   OCHA 

  Zomerweg 3,  

  2030 Antwerpen 

Aanvang:   08:00 uur 

 

Einde:   12:00 uur 

 

Kostprijs: gratis 

 

Inschrijving:  per mail of telefonisch: 

  infoveiligheid@cepa.be 

  03/540.85.60 

 

 



 

H et belang om havenarbeiders toe-

gang tot veilige atmosferische werkom-

standigheden te verschaffen is brandend 

actueel. 

 

I n containers zijn er mogelijk schadelijke 

gassen aanwezig die van de lading zelf 

afkomstig zijn of die erin werden aange-

bracht, zoals bij fumigaties het geval is.  

 

D e bestaande veiligheidsinstructie-

kaarten worden vervangen door de “ABC”-

procedure voor het veilig betreden van 

containers.  

 

 

Programma: 

Gasdetectie van containers 

Donderdag 30 juni 2016 

 

8:00-9:00: De ABC-procedure 

  Dave Michiels (GIDPB) 

 

9:00-11:00: Theorie 

 Gassen en dampen 

    Grenswaarde en kortetijdswaarde 

 Meettechnieken 

     Roel Deckers (G4S) 

 

11:00-12:00: Praktijk 

    Werking gasdetectietoestel 

    Uitvoeren gasdetectie 

 

Secretariaat Cepa GIDPB 

Zomerweg 3, bus 1 

2030    Antwerpen 

T: 03/540.85.60 

F: 03/540.86.79 

E: infoveiligheid@cepa.be 
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V ooraleer een container betreden mag 

worden, moeten de containerstromen met het 

hieraan gekoppelde risicoprofiel en maatrege-

len gekend zijn.  

 

V an het type A-containers is geweten dat 

er een schadelijke atmosfeer in aanwezig is. 

Deze mogen niet betreden worden vooraleer 

ze werden ontlucht. C-containers mogen zon-

der bijkomende maatregelen betreden wor-

den, omdat ervan geweten is dat ze veilig zijn. 

Op de B-categorie van containers moet er sys-

tematisch een gasdetectie plaatsvinden ge-

zien de atmosferische toestand ervan onbe-

kend is. Dit kan door een aangestelde van het 

bedrijf zelf worden uitgevoerd. 

 

D eze halfdaagse opleiding “veilig omgaan 

met containers” wordt georganiseerd voor de-

ze aangestelden waarbij de “ABC”-procedure 

wordt toegelicht en er door een externe des-

kundige een uiteenzetting gegeven wordt over 

meetprincipes, gevolgd door een praktijkge-

deelte. 

 


