
Werken in scheepsruimen en hun toegangswegen houdt specifieke risico's in. Door hun besloten

karakter kan er een toxische atmosfeer ontstaan, zoals een brand- of explosiegevaarlijke damp of

verstikkingsgevaar. Daarom moet de procedure* voor toegang tot deze ruimten op bulk- en

stukgoedschepen strikt worden opgevolgd.  

*gebaseerd op de wettelijke verplichtingen in Resolutie A.1040 van de International Maritime Organisation.

G-VIK-005 | Toegang tot onder andere de laadruimten, traphallen en trapkokers van schepen.

B-VIK-006 | Controle van de atmosfeer van ruimten met een besloten karakter bij schepen met

bulklading.

ST-VIK-115 | Controle van de atmosfeer van ruimten met een besloten karakter op stukgoed-

zeeschepen en lichters.

ALGEMEEN

OP BULKSCHEPEN

OP STUKGOEDSCHEPEN

Interne bedrijfsinstructie

WAAROVER  GAAT  HET?

Toolbox operationeel management & dekenaat

PROCEDURES  &  INSTRUCTIES
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Scheepsruimen en hun toegangswegen: 
Hoe blootstelling aan gevaarlijke atmosfeer vermijden?

https://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-005-082020.pdf
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/B-VIK-006.pdf
https://www.cepa.be/wp-content/uploads/ST-VIK-115.pdf


INFORMEREN

TOEZIEN /OPVOLGEN  &  AANJAGEN

Informeer de hiërarchische lijn van het resultaat

over de risicobehoordeling en van de

gasmeting.

Informeer de hiërarchische lijn over de

genomen preventiemaatregelen als

voorbereiding van de Take 5.

Vat dit samen als instructies naar de ceelbaas.

Organiseer overlegmomenten (formeel &

informeel).

Zo ondersteun je als operationeel management & dekenaat deze maatregelen:

WAT  IS  JOUW  ROL?

WETEN

Ken de volledige procedure, beschreven in

de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten

(VIK's) en de interne bedrijfsinstructies. 

UITVOEREN

Stel een interne procedure op zodat

iedereen zijn deeltaken kent.

Verdeel de Message to the Master (MttM)

naar de scheepsleiding.

Laat de MttM invullen en controleren.

Verzamel alle vereiste informatie voor de

correcte risico-inschatting van de lading

(Safety Data Sheet e.a.).

Voer de risicobeoordeling uit en bepaal

op basis van het resultaat de

maatregelen.

Interpreteer de resultaten van de meting.

Stel het volledige scheepsdossier samen.
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Zorg voor een correcte toepassing van de

volledige procedure, beschreven in de

veiligheidsinstructiekaarten.

Maak afspraken met een externe firma om

gasmetingen uit te voeren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

  Afhankelijk van het beslissingsdiagram van ST-VIK-115 zijn een aantal maatregelen niet van toepassing. Voor dit onderscheid: zie ST-VIK- 115

  Scheepsdossier:  lijst van documenten zie ST-VIK-115.

Verduidelijkingen:

1.

2.

1

2


