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1. GEVAREN – RISICO’S 

- Openslaan van deuren door lading – Lichamelijk letsel 

- Dichtwaaien van deuren – Lichamelijk letsel 

- Moeilijk te openen deuren – Lichamelijk letsel 

- Aanrijding van personen – Lichamelijk letsel 

- Gevaarlijke producten – Intoxicatie 

- Gevaarlijke atmosfeer – Intoxicatie 

 

2. GEBRUIKTE TERMEN EN DEFINITIES 

• Werkzone: zone in en rond de container waar goederen worden geladen en/of gelost. Ook wel laad- en 

loszone of Loading, Unloading Exclusion Zone (LUEZ) genoemd.  

 

• Veilige zone: toegewezen zone waar personen (havenarbeiders, …) zich bevinden wanneer zij zich niet 

in de werkzone hoeven te begeven. 

 

 

3. VEILIGE WERKINSTRUCTIES 

1. Organisatie en werkvoorbereiding (door werkgever-hiërarchische lijn): 
- Zorg voor een vlakke ondergrond om te voorkomen dat containerdeuren blokkeren. 

- Zorg voor een ordelijke en voldoende verlichte werkplek en voorzie voldoende afvalbakken zodat de 

werkplek proper gehouden kan worden tijdens de lossing. 

- Zorg voor een afgebakende werkplek, afgeschermd van verkeer (volgens principes werkzone/veilige 

zone) 

- Zorg voor de nodige hulpmiddelen om containers veiliger te kunnen openen. Mogelijke hulpmiddelen 

om een container veilig te openen zijn; 

o Containerklem (uitvallen van lading): afhankelijk van inhoud container 

o Verlengtool voor openen van container (moeilijk te openen deuren) 

o Goed werkende kniptang (voldoende lang – hefboom) 

- Zorg, voordat de container wordt geopend, voor de indeling van de container in categorie A, B of C, 

zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden. Dit moet duidelijk kenbaar gemaakt zijn 

aan de havenarbeiders die de container openen. 

- Enkel een opgeleid persoon (intern/extern) kan een meting van een container uitvoeren. Containers 

die gemeten worden/zijn, mogen enkel geopend en gelost worden na vrijgave door een opgeleid 

persoon (intern/extern). 

- Zorg voor persoonlijke monitors indien nodig (restrisico). 

- Zorg voor de nodige PBM in geval van goederen met gevaarlijke eigenschappen (conform 

veiligheidsinformatieblad), zodat deze beschikbaar zijn in geval van een calamiteit. 

 

2. Openen van containers: 
- Draag de persoonlijke monitor(s) en andere PBM conform de losinstructies. 

- Voer eerst een uitwendige inspectie uit: 

o Gevarenstickers of documenten waarop staat dat het om een gegaste container gaat. 

o Afgeplakte roosters en/of kieren. 

o Slangetjes die uit de container steken. 

o Vreemde, doordringende geur. 

o Lekkende lading (in geval van goederen met gevaarlijke eigenschappen). 

- Indien bovenstaande niet ok: stoppen met werken en verantwoordelijke verwittigen. 

- Knip de zegel open en gooi de zegel weg in voorziene afvalbak. 

- Open de containerdeuren voor een stuk. Wees voorzichtig en maak gebruik van hulpmiddelen indien 

nodig. 
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- Gebruik de juiste verlengtool bij stroeve containerdeuren. 

- Indien spanning op de containerdeuren: stoppen met werken en verantwoordelijke verwittigen. 

- Open de containerdeuren volledig. 

- Blokkeer de containerdeuren tegen ongewenst dichtwaaien/stoten. 

- Voer een inwendige inspectie uit zonder de container te betreden: 

o Vreemde, doordringende geur. 

o Restanten van bestrijdingsmiddelen: poeders, korrels en verpakkingen. Zakjes opgehangen aan 

deuren, wanden, …. 

o Dode insecten. 

o Gezondheidsklachten: tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid, rare smaak in de mond, 

braakneigingen, etc. 

o Lekkende lading (in geval van goederen met gevaarlijke eigenschappen) 

- Indien bovenstaande niet ok: sluit container en verantwoordelijke verwittigen. 

- Bij afgaan van persoonlijke monitor(s): Sluit container en verantwoordelijke verwittigen. 

 

 

4. FOTO’S/ TEKENINGEN 

  

  

Voorbeeld hulpmiddel: Containerklem Voorbeeld hulpmiddel: Verlengtool 

  

Afgeplakte deuren Fumigatiesticker 
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Mogelijke voorbeelden van opstellingen (niet limitatief): 
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5. VERPLICHT TE DRAGEN PBM’S 

Altijd: 

of  

 

Afhankelijk van goederen: 

 

 

 

 

 

6. AANDACHTSPUNTEN 

 

           
           

 

- Altijd wegblijven van behandelingstoestellen. 

- Altijd hulpmiddelen gebruiken indien van toepassing. 

- Altijd losinstructies volgen (A-B-C). 

- Altijd benodigde PBM dragen. 

- Altijd werkplek proper houden. 

- Altijd verantwoordelijke verwittigen in geval van twijfel of calamiteit. 

 

- Nooit in de buurt van behandelingstoestellen komen. 

- Nooit een verdachte container openen. 

- Nooit verder gaan met openen/lossen container in geval van verdachte 

omstandigheden. 

- Nooit eigen hulpmiddelen gebruiken om stroeve deuren te openen. 

 

7. BIJHORENDE VIK’s 

- G-VIK-028 

- G-VIK-029 

 

Uitzondering: 
-STOP werken én 

-in veilige zone 

 

Helm/Stootpet: waar van toepassing 

 


