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Een nieuw begin
Soms komen dingen op je pad die je gewoon
niet kunt laten schieten. Zo ook in mijn geval.
Door drukte was ik in 2016 gedwongen om de
ontwikkelingen van de website gevaarlijkestoffen.
NET te laten voor wat het was maar ergens bleef
het al die jaren kriebelen. En nu, 4 jaar later, staan
we aan het begin van iets moois. Een vernieuwd
platform die we het komende jaar gaan uitbreiden
met een paar handige tools, een webshop, een
E-learning omgeving en als klap op de vuurpijl
komen we uit met een gevaarlijke stoffen magazine.
Over dit laatste is in deze nieuwsbrief de laatste
stand van zaken te lezen. En voor 2021 zijn we
heel voorzichtig al aan het verkennen of we, in
samenwerking met andere partijen een congres
kunnen organiseren. Zover is het echter nog lang
niet. Eerst de focus op de bouw van het nieuwe
platform.
Voor je ligt dus de eerste nieuwsbrief. Of liever
gezegd een nieuwsbrief +. Een nieuwsbrief waarin
we het nieuws van de afgelopen maand nog eens
de revue laten passeren, waar we met terugkerende
rubrieken gaan komen en waar we elke maand een
aantal onderwerpen nader gaan bekijken. Een
nieuwsbrief die de voorloper is van het magazine
dat later dit jaar zal verschijnen. In de komende
maanden zult u dus een ontwikkeling gaan zien dat
uiteindelijk zal resulteren in een nieuw gevaarlijke
stoffen blad. Een blad dat we het liefst gratis willen
gaan aanbieden. Lukt dat echter niet dan willen we
de kosten echter tot een minimum beperken. Lees
meer hierover op bladzijde 20
Je wordt overigens van harte uitgenodigd een
bijdrage te leveren. Opbouwende kritiek of
suggesties zijn natuurlijk ook welkom.
John
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Schrijf je in
voor de nieuwsbrief en ontvang
het eerste nummer van ons
nieuwe magazine straks gratis
ga naar
www.gevaarlijkestoffen.NET

Bijdrage leveren ?
Meldt je dan snel aan!
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Waterstof, een serieus alternatief of te
gevaarlijk?
Terwijl de overheid vol inzet op
electrisch rijden, gaan Gasunie, Shell
en Groningen Seaports juist vol
inzetten op de productie van groene
waterstof. En het consortium durft
groot te denken. Uiteindelijk moet
er voldoende capaciteit worden
gerealiseerd om meer dan 12,5 miljoen
huishoudens van energie te kunnen
voorzien.
Het kabinet heeft vol ingezet op
electrificatie. Vanaf 2030 mogen er
geen auto's meer worden verkocht
die op fosiele brandstoffen rijden
en als gevolg wordt het rijden op
electrisch voortgedreven auto's flink
gesubsidieerd. Daarnaast moeten
huizen van het gas af en zullen
woningen middels het gebruik van
warmte pompen worden verwarmd.
Als klap op de vuurpijl worden relatief
schone gascentrales vervangen
door sterk vervuilende biomassa
centrales. Vanuit de samenleving
neemt de kritiek op het verbranden
van biomassa, waarvoor elk jaar
duizenden hectare bos moet worden
omgehakt, elke dag toe en op voor

18 april 2020 staat een demonstratie
tegen het gebruik van biomassa
gepland.

de schop moet of de paar miljoen
laadpalen die geplaats moeten
worden.

Dat we met zijn allen een schonere
en duurzamere wereld zouden
moeten nastreven lijkt evident. Er
zijn echter verschillende manieren om
de doelen te bereiken en het gebruik
van waterstof lijkt, als je objectief
naar de beschikbare infrastructuur
kijkt, een logischere keuze dan de
warmtepompen, electrische auto's
en de biomassa centrales waar de
politiek op dit moment voor heeft
gekozen. Er liggen al duizenden
kilometers leiding naar vrijwel elke
woning in Nederland. Leidingen
die, met enige aanpassing, gebruikt
kunnen worden voor het transport
van waterstof. Ook de huidige
gascentrales zouden in plaats van
biomassa tot waterstof centrales
omgebouwd kunnen worden.
Tenslotte lijkt het rijden op waterstof
ook een betere keuze dan de
overgang naar volledig electrische
auto's. Denk alleen maar aan het
electriciteitsnet dat volledig op

Er kleven uiteraard ook nadelen
aan het gebruik van waterstof. De
productiekosten zijn (nog) erg hoog
en er zal nog onderzocht moeten
worden op welke wijze waterstof
veilig gebruikt kan worden. De start
van project NortH2 zou echter een
omslagpunt kunnen betekenen en
wellicht zullen beide opties een eigen
plaats krijgen in een toekomstige
duurzame samenleving.

Wat is NortH2
NortH2 is een plan van Gasunie, Shell en Groningen
Seaports. Het consortium wil op de Noordzee
windmolens plaatsen. De eerste turbines zijn
voorzien voor 2027 en zou een paar jaar later, in
2030, drie tot vier gigawatt windstroom moeten
produceren. Uiteindelijk moet het park in 2040, met
behulp van 1000-1500 wind turbines, een capaciteit
van circa 10 gigawatt krijgen. Genoeg om 12,5
miljoen huishoudens van stroom te voorzien.
Met de groene stroom van het windpark wordt
in de Eemshaven in een elektrolysefabriek
waterstof gemaakt, die daarmee ook 'groen'
is. Die kan via het leidingnetwerk van Gasunie
naar industriebedrijven in Europa, die ermee
kunnen vergroenen en hun CO2-uitstoot kunnen
terugdringen maar ook naar huishoudens of
energie centrales.
Lees meer op Blz 8

Gaan we in de toekomst electrisch rijden of wint waterstof het uiteindelijk?
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van Weelden Logistics Consultancy

SAFETY

Maatwerkoplossingen voor logistieke vraagstukken.

HEALTH

Projectmanagement & Consultancy
Veiligheidsadviseur ADR/RID
Risico Inventarisatie & Evaluatie

ENVIRONMENT

Begeleiding en/of uitvoering ICT projecten
(her)inrichting warehouse

QUALITY

Werkgevers zijn, op basis
van de wet- en regelgeving,
verplicht maatregelen te
nemen om de veiligheid van
de werknemers te waarborgen.
Dit is onder andere geregeld in
de ARBO wet. Voor bedrijven
die met grotere hoeveelheden
gevaarlijke stoffen werken
worden aanvullende eisen
gesteld om te zorgen
dat een veilige werkplek
gewaarborgd is. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een
veiligheidsbeheerssysteem
(VBS), preventie beleid
zware ongevallen (PBZO)
of een aanvullende risico
inventarisatie en evaluatie
(ARIE)

+31 (0)1850 470486

Ondanks alle maatregelen die
genomen worden, zijn risico's
nooit 100% uit te sluiten. Hoe
wrang het ook mag klinken
maar waar gewerkt wordt
vallen nu eenmaal spaanders.
Toch is het schrijnend om
te moeten vaststellen dat er
jaarlijks ruim 3000 mensen
komen te overlijden als
gevolg van het werken met
gevaarlijke stoffen.
Dat dit aantal fors naar

+31 (0)6 46 855372

INFO@VANWEELDEN.EU

WWW.VANWEELDEN.EU

Training & coaching

Gevaarlijke stoffen congres

Twitter

beneden moet is voor
iedereen duidelijk. Hoewel
het wellicht een utopie is
moet het aantal "slachtoffers"
worden teruggebracht naar
nul. Om die reden hebben
een aantal partijen, te weten
The WAT group, Safety
Analyse, het Nederlands Focal
Point, de Gemeente Emmen
en de Salvetti Foundation
besloten op 10 september een
gevaarlijke stoffen congres te
organiseren die voor iederen
vrij toegankelijk is.
Ook Gevaarlijkestoffen.NET
heeft zich voor het congres
aangemeld en zal in één van
de volgende nieuwsbrieven
verslag doen van het congres.
Meer informatie over het
congres treft u hieronder.
Datum : 10 September 2020
Locatie : Atlas Theater te
Emmen
Aanvangstijd : 09.30
Aanmelden kan HIER

Het congress stond oorspronkelijk gepland voor 19 maart
2020 maar is in verband met het Corona virus verplaatst
naar 10 september 2020

LinkedIn
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De maand die achter ons ligt
Kort nieuws over de afgelopen maand

Februari 2020

DHG bouwt mega distributiecentrum op de Maasvlakte
Als de vergunningen rond komen dan
staat DHG niets meer in de weg een
nieuw mega-distributiecentrum te
bouwen van 210.000 vierkante meter.
In logistiek Nederland één van de
grootste projecten ooit. Ondanks het
feit dat de eerste steen nog gelegd
moet worden is ruim 120.000 meter
warehouse inmiddels al verhuurd.
Odin Warehousing, een bedrijf dat is
gespecialiseerd in het vervoer en de
opslag van producten uit met name
het Verre Oosten, gaat, zodra het
complex wordt opgeleverd voor een
periode van 15 jaar huren.
Voor de overige 90.000 vierkante meter, verdeeld over 4 units van 22.000
vierkante meter, is nog geen huurder
gevonden maar gelet op de ontwikkelingen in de logistieke markt heeft
DHG er veel vertrouwen in dat ook
deze ruimte binnen afzienbare tijd zal
worden verhuurd. Indien alles volgens
plan verloopt zal in september van dit

jaar gestart worden met de bouw van
het complex.
Opslag Gevaarlijke stoffen
Volgens DHG kan men straks in het
te bouwen distributiecentrum zowel
gevaarlijke als ongevaarlijke goederen
worden opgeslagen.

FNV daagt Dupont om blootstelling
Dimethylacetamide

Tank ontploft op afrit snelweg.

15 oud medewerkers van het
chemieconcern DuPont spannen een
rechtzaak aan vanwege de jarenlange
blootstelling aan het giftige oplosmiddel
Dimethylacetamide. De stof is een polair
organisch oplosmiddel, dat vooral wordt
gebruikt als oplosmiddel voor polymeren.
Het is een heldere, kleurloze vloeistof met
een lichte ammoniakachtige geur. Hoewel
de stof niet carciogeen of mutageen is, is
uit testen met dieren gebleken dat de stof,
bij een toediening van een hoge doses, wel
teratogeen is. Dit wil zeggen dat het tijdens
zwangerschap afwijkingen kan toebrengen
aan de ongeboren vrucht.

Een tankauto met 18000 liter vliegtuigbrandstof is afgelopen vrijdag in de
Amerikaanse staat Indianapolis ontploft.
De chauffeur, die door omstanders in
veiligheid werd gebracht, is met zware
verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.. Hoe het ongeluk op de oprit van
de snelweg heeft kunnen gebeuren
wordt nog onderzocht. Het staat vast
dat er geen andere auto's bij het ongeluk
waren betrokken. Waarschijnlijk heeft
de chauffeur te hard gereden waardoor
de truck in de bocht van de uitrit uit de
bocht is gevlogen.

Vakbond FNV staat de 15 oud medewerkers
van het bedrijf bij en heeft inmiddels een
rechtzaak aangespannen tegen het bedrijf
omdat hun "clienten" tegen hun wens in
kinderloos zijn gebleven. Dupont heeft elke
aansprakelijkheid tot op heden afgewezen
maar wil verder niets over de zaak kwijt
omdat de dagvaardingen nog worden bestudeert.

Foto : DHG

North2, Grootste groene waterstof project van Europa.
Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en
Shell Nederland kondigt
vandaag aan dat zij willen
beginnen met het project
NortH2: de productie van
groene waterstof met behulp van stroom die door
een megawindpark op zee
wordt opgewekt – van 3 tot
4 gigawatt in 2030, waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen
van het Klimaatakkoord.
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Daarnaast heeft het de
ambitie om door te groeien
naar zo’n 10 gigawatt rond
2040. De groene waterstofproductie, initieel in de
Eemshaven en later mogelijk ook op zee, zal naar
verwachting zo’n 800.000
ton per jaar zijn in 2040.
Dat scheelt een uitstoot
van zo’n zeven megaton
CO2 per jaar. NortH2 heeft
de steun van de provincie
Groningen en gaat op zoek
naar partners om het con-

sortium uit te breiden en dit
project te realiseren.

Het vervangen door groene waterstof
draagt serieus bij aan de verduurzaming van de industrie.

Groene waterstof, gemaakt uit hernieuwbare
bronnen zoals wind en
zonne-energie, staat centraal in het Nederlandse
Klimaatakkoord en de Europese ‘Green Deal’. Op dit
moment wordt waterstof
al in grote hoeveelheden
gebruikt in de industrie,
maar wordt voornamelijk
geproduceerd uit aardgas.

Allereerst voorziet NortH2 in de bouw
van enorme windparken in de Noordzee, die stapsgewijs kunnen uitgroeien
tot een uiteindelijke capaciteit van zo’n
10 gigawatt. Dat is omgerekend goed
voor het elektriciteitsgebruik van circa
12,5 miljoen Nederlandse huishoudens.
Hiervoor moeten veel windturbines
worden gebouwd. De eerste kunnen al
in 2027 gereed zijn en worden ingezet
voor groene waterstofproductie.

Daarnaast voorziet het plan in een
grote ‘elektrolyser’ in de Eemshaven,
waar de windenergie wordt omgezet
in groene waterstof. Het consortium
overweegt verder de mogelijkheid om
elektrolysers op zee te plaatsen.
Lees HIER verder....

Gevaarlijkestoffen.NET
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Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen
Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat ingestemd met de aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit. Deze
aanpassing is nodig om het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI op te nemen in de Nederlandse regelgeving. Het voorstel wordt nu ter
voorhang aan zowel de Eerste als Tweede Kamer gezonden.
Ook de andere verdragsstaten in het CDNI
(Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en
Zwitserland) moeten het verbod op varend
ontgassen nog opnemen in hun nationale wetgeving. In Luxemburg is dit onlangs gebeurd.
Als alle CDNI-landen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het verbod in werking.
Ontgassingsinstallaties
Met het ontgassen worden de nog aanwezige
ladingdampen in een tankschip uit het
scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd. Het uitblazen van deze gassen is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor bemanning en omwonenden. Schepen die ladingdampen kwijt willen, moeten straks gebruik
maken van ontgassingsinstallaties. Naast het afgeven van ladingdampen aan ontgassingsinstallaties, kunnen binnenvaarttankschepen ook varen met steeds dezelfde lading
waardoor ontgassen niet nodig is.

opgeruimd vormen een blijvend gevaar
voor personen. Gelet op de gevolgen die
de blootstelling aan asbestvezels met zich
mee brengen, is iedere overtreding in
verband met asbest ernstig.
Het bedrijf uit Geesteren had niet,
voordat met het slopen, verwijderen
en opruimen van asbesthoudende
platen was begonnen, de aanwezigheid
van asbest door een gecertificeerd
asbestinventarisatiebureau laten
inventariseren. Het bedrijf verrichtte de
werkzaamheden zonder dat zij in bezit
was van een certificaat asbestverwijdering.
De werknemers waren niet in het
bezit van het diploma Deskundig
Toezichthouder Asbestsloop (DTA). Ook
waren de werknemers niet in het bezit
van een geldig certificaat Deskundig
Asbestverwijderaar (DAV).

het bedrijf eigenlijk geen enkele wettelijk
verplichte maatregel had genomen bij het
verwijderen van het asbest. Bekend is dat
er grote risico’s verbonden zijn bij het verwijderen van asbest. Het bedrijf overtrad
hiermee de Arbeidsomstandighedenwet
en heeft dan ook een boete gekregen van
€ 26.100,00. Tegen deze boete kan het bedrijf nog in beroep gaan.
BRON : Inspectie SZWW

Duidelijk was voor de Inspectie SZW dat

BRON : Rijksoverheid

Bedrijf uit Geesteren krijgt "asbest" boete
Een bedrijf uit Geesteren (Overijssel) heeft
een asbestboete gekregen van € 26.100,00.
Het bedrijf voerde asbestwerkzaamheden uit op het
dak van een bedrijfspand in
Borger (Drenthe) zonder dat
zij voorzorgsmaatregelen
had genomen. Werknemers
hebben hierdoor een groot
risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.
Bij een controle vorig jaar
juni op een locatie in Borger constateerde
een asbestinspecteur dat op het dak van
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een bedrijfspand asbesthoudende golfplaten op verkeerde wijze waren verwijderd. Hierdoor ontstond
een asbestbesmetting in
het pand.
Om asbest te
verwijderen moet een
aantal maatregelen
genomen worden
om te voorkomen dat
werknemers blootgesteld
worden aan asbestvezels.
Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels
die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn

Gevaarlijkestoffen.NET
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Veiligheidsadviseurs index
snel een gecertificeerde veiligheidsadviseur bij u in de buurt vinden

Kamerbrief gevaarlijke stoffenbeleid
Met de brief over de voortgang van de aanpak van het gevaarlijke stoffenbeleid heeft
staatssecretaris van Ark onlangs de kamer geinformeerd. Een belangrijk element waaraan
de staatssecretaris aandacht heeft besteed betreft de invoering van grenswaarde voor
blootstelling aan dieselmotor emissie (DME). Daarnaast komt
er extra geld vrij voor het toezicht op de naleving van de
regelgeving gevaarlijke stoffen. Hiermee is een bedrag van 4,5
miljoen euro gemoeid.
De staatssecretaris werkt momenteel samen met de FNV
aan de ontwikkeling van een werkwijzer ter preventie van
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De werkwijzer heeft als
doel betrokken partijen (beter) inzicht te geven in hun eigen
taken en verantwoordelijkheden en die van de stakeholders waar zij mee samenwerken.
Met deze werkwijzer in de hand kunnen stakeholders elkaar aanspreken wanneer deze
verantwoordelijkheden niet of onvoldoende worden nagekomen
download HIER de kamerbrief van staatssecretaris van Ark

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of het met dit
vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een
veiligheidsadviseur benoemen. De veiligheidsadviseur is een expert op het gebied
van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het
in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe
veiligheidsadviseur in te huren.
Het vinden en inhuren van een veiligheidsadviseur is met de komst van de index sinds
deze maand een stuk eenvoudiger geworden. Met de tool die HIER te vinden is kunt u
snel een externe veiligheidsadviseur vinden bij u in de buurt.
voor bedrijven die op zoek zijn naar een externe veiliigheidsadviseur is deze dienst
gratis. Veiligheidsadviseurs die opgenomen willen worden in de database betalen een
klein bedrag per jaar. Hiervoor krijgt de VA een persoonlijke pagina waarop hij/zij zijn
of haar (bedrijfs)profiel kan presenteren. ,
veiligheidsadviseurs die zich willen aanmelden hebben we een speciale aanbieding.
Wie zich voor 1 juni aanmeldt, hoeft zijn "abonnement" pas op 1 januari 2022 te
vernieuwen.
meer informatie of direct aanmelden kan HIER

Beroepsziekten door werken met gevaarlijke stoffen
In Nederland worden heel veel werknemers ziek door het werken met gevaarlijke
stoffen. Recentelijk was het jarenlange gebruik van het kankerverwekkende Chroom-6
bij defensie en de Nederlandse Spoorwegen nog in het nieuws. Door de jarenlange
blootstelling aan deze stof zijn honderden mensen ziek geworden. Jaarlijks overlijden
ruim 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Als preventiemedewerker heb je een centrale rol binnen jouw organisatie om veilig en gezond werken onder de aandacht te brengen. Daar hoort ook aandacht voor beroepsziekten bij. Beroepsziekten ontwikkelen zich vaak in de loop van de jaren. Dat maakt het lastig om het als thema onder de aandacht te krijgen bij management en collega’s. In deze
presentatie vind je informatie, tips en links die jou kunnen helpen om gezond en veilig te
werken met gevaarlijke stoffen bespreekbaar te maken en beroepsziekten te voorkomen.
In dit informatieblad krijg je:
• Meer informatie over beroepsziekten die je helpt om het thema op de kaart te zetten.
• Handvatten voor stappen die je kunt nemen om de kans op een beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen te verlagen.
Download het informatieblad HIER
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Gebruik van specifieke monstername apparatuur bij
milieuonderzoek:
advertorial
In de afgelopen decennia is de
bewustwording op het gebied
van oppervlaktewater- en
bodemverontreiniging sterk gestegen in
onze geindustrialiseerde wereld, en dat is
alleen maar goed natuurlijk.

overheidsdiensten met verbouwd
tuingereedschap en uitgewassen oude
medicijnflesjes monsters verzamelen uit de
bodem.

Op zich hebben we niets tegen het
opnieuw gebruiken van oude potjes en
Niet alleen bij milieudelicten of ongelukken, flesjes maar als het gaat om belangrijke
milieu-analyses van onze leefomgeving
maar ook steeds vaker als periodieke
kunnen we ons toch de vraag stellen of
controles worden monsters genomen uit
niet beter gereedschappen en recipiënten
de bodem of rivieren en sloten. Want de
zouden gebruiken die professioneel
wijsheid "meten is weten" gaat zeker op
ontworpen werden voor deze toepassingen.
wanneer we de controle over gevaarlijke
stoffen in onze leefomgeving willen
opvoeren.
Het zeeuwse bedrijf Acurafill voorziet
in deze behoefte met haar gamma
monstername apparaten en accessoires
Analysemethodes en -technologie in de
laboratoria die deze monsters onderzoeken onder de merknaam Sampling Systems:
zijn ongetwijfeld de laatste jaren sterk
Traditioneel is de doelgroep van Sampling
gestegen in nauwkeurigheid maar het is
Systems de pharmaceutica en fijnchemie:
verbijsterend om te moeten vaststellen
in deze industrietakken zijn precisie,
dat de monstername zèlf vaak nog erg
reinheid en reproduceerbaarheid van het
amateuristisch wordt uitgevoerd. We zien
allergrootste belang. Vertrekkend van de
nog steeds dat
zelfde basis eisen werd een gamma van
gemeenten
milieu-mosternemers ontwikkeld waarmee
en
professionals veel efficiënter en met grotere
nauwkeurigheid de samples kunnen
verzamelen en bewaren tot de overdracht
aan analyse labs.
Onhandig met
tuinschepjes in de
grond wroeten is
niet meer
van deze
tijd:
Nu
kan
een

bemonsteren zijn deze monsternemers
zelfs beschikbaar in versies die 1 tot 2 meter
diep in de bodem kunnen dringen. De
aldus afgenomen grondmonsters kunnen
veilig in afsluitbare,gestandardiseerde
zakjes of potjes ondergebracht worden.
Het nemen van watermonsters is vaak een
hachelijke onderneming waarbij laboranten
vanop bruggen flessen metersdiep moeten
laten zakken: Sampling Systems heeft
daarvoor de aangepaste apparatuur en
ophaaltechnieken. Voor monsterneming
vanop rivieroevers werd een lichtgewicht
telescopisch lans-systeem ontwikkeld
dat metersver over het wateroppervlak
kan reiken. verschillende types bekers en
andere accessoires geven demogelijkheden
om op verschillende manieren te
bemonsteren.

Acurafill
Postadres :
Plantagestraat 19
4691BS Tholen
Magazijn & Werkplaats
Ambachtsweg 20
4691SC Tholen
Tel

: +31 (0)620807418

Website & Webshop : www.acurafill.com

Zelfs aan bemonsteren van een rivier- of
vijverbodem werd gedacht: dankzij een
automatische grijper aan een lange lans
kunnen betrouwbaar monsters van het
bodem-sediment genomen worden zonder
reisico van contact met het water of andere
vloeistof.
Deze voorbeelden zijn slechts een
kleine greep uit de brede waaier van
mogelijkheden uit het gamma van
Sampling Systems. Want het gaat niet
alleen om de controle over het milieu, ook
aan de ergonomie en de veiligheid van de
laboranten die dit ongelooflijk belangrijke
werk uitvoeren moet meer aandacht
besteed worden.

laborant
beschikken over solide RVS
grondstekers en specifiek
ontworpen grondboren.
Om op grotere diepte te

14

Gevaarlijkestoffen.NET

Gevaarlijkestoffen.NET

15

Test je kennis.....
In deze eerste nieuwsbrief introduceren we ook gelijk een terugkerende rubriek. In elk
nummer stellen we een aantal vragen veiligheidsadviseurs waardige vragen. Vragen
kunnen gaan over de drie VA modaliteiten te weten ADR, RID & ADN. In deze eerste editie
een aantal ADR vragen. Een mix van makkelijke en moeilijke vragen. Test je kennis en
kijk achterin dit nummer of je de vragen juist hebt beantwoord.
de 5 vragen die je hieronder treft zouden binnen 10 minuten beantwoord moeten kunnen
zijn. Moeilijkheidsgraad * * * * *
Vraag 01
Een vloeistof, met een kookpunt van 70 graden celcius wordt in een jerrycan
gegoten. wat is hierbij de maximale vullingsgraad
A - 73%
B - 88%
C - 92%
Vraag 02
Wat betekent het gevaarsidentificatie nummer 89 ?
A - Bijtende of zwak bijtende stof die aanleiding kan geven tot een spontane reactie
B - Bijtende of zwak bijtende stof, vervoerd in verwarmde toestand
C - Sterk bijtende stof die op gevaarlijke wijze met water reageert.

Vraag 03
Een IBC heeft een code dat wordt gevolgd door de letter W. Wat betekent deze letter
achter de code ?
A - De IBC moet gereinigd worden omdat het is gevuld met restproduct (Waste)
B - De IBC voldoet weliswaar niet aan de voorschriften maar wel aan gelijkwaardige eisen.
C - De IBC heeft een uitgebreide keuring ondergaan en is geschikt voor alle vloeistoffen.

Vraag 04
Een stof ingedeeld in klasse 1.2 K moet worden vervoerd van den Helder naar
Woensdrecht. Onder welke conditie mag deze stof worden vervoerd ?
A - Deze stof mogen uitsluitend onder begeleiding worden vervoerd.
B - Deze stof mag met een maximum van 750 Kg zonder aanvullende maatregelen
worden vervoerd.
C - Deze stof mag niet worden vervoerd.

Vraag 05
Een IBC met een inhoud van meer dan 450 liter moeten worden gekenmerkt. Aan
hoeveel zijden moet dit ?
A - Aan twee tegenover elkaar liggende zijden
B - Aan vier zijden
C - Aan één zijde

De antwoorden op deze vragen vindt je op bladzijde 22
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Gevaarlijkestoffen.NET begrippenlijst
Op deze en de volgende pagina's treft u in elke nieuwsbrief de Gevaarlijkestoffen.NET
begrippenlijst. Een overzicht van begrippen en/of afkortingen die te maken hebben of
gerelateerd zijn aan de productie, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De
blauwe onderstreepte woorden zijn al voorzien van een link met verdere uitleg over de
afkorting of het begrip. De komende periode zal deze verder worden bijgewerkt. De
lijst is uiteraard dynamisch dus de lijst zal elke maand worden uitgebreid. Zelf ook een
item toevoegen die niet in de lijst mag ontbreken laat het dan weten via de contact
pagina op www.gevaarlijkestoffen.NET.

A

•
•
•
•
•
•
•

ADN
ADR
AI
AMVB
ARIE
ATEX
ASFYXANTHIA

B

•
•
•
•
•
•
•

BASEN
BBT
BEVI
BHV
BLEVE
BRZO
BVGS

C
• CARCINOGENE STOFFEN
• CRYOGENE STOFFEN

D

• DAMPSPANNING
• DEFLAGRATIE
• DRUKHOUDER
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E

•
•
•
•
•

ECHA
EHBO
EMS
EXCLUSIEF GEBRUIK
EXCEPTED QUANTITIES

F

• FLESSENBATTERIJ

G
•
•
•
•
•

GENOTOXISCHE STOFFEN
GEVAARLIJKE REACTIES
GEVI NUMMER
GHS
GRENSWAARDE

H
• HALOGENEN
• H-ZINNEN

I

•
•
•
•
•
•
•

IAEA
IATA
ICAO
IBC
IMO
IMDG
IRRITERENDE STOFFEN

K

• KERNENERGIEWET
• KRITIEKE TEMPERATUUR
• KRITISCHE TEMPERATUUR

L
•
•
•
•
•

LC50 waarde
LD50 waarde
LEL
LIMITED QUANTITIES
LOC

M
•
•
•
•
•

MAC WAARDE
MECG
MFAG
MSDS
MUTAGENE STOFFEN

N

• N.E.G. POSITIE
• NEUROTOXISCHE STOFFEN

O
• OVERVERPAKKING

P
• PBZO
• PSN
• PYROFORE STOFFEN

Q
• QRA

R
•
•
•
•
•
•
•

REACH
RESERVOIR
RID
RI&E
RISICOCONTOUREN
RIVM
R-ZINNEN

S
• SADT
• SAPT
• SDS

T
• TRANSPORTINDEX

U
• UNECE
• UN-NUMMER

V
•
•
•
•
•
•
•
•

VBS
VERPAKKINGSGROEP
VIB
VISCOSITEIT
VLAMPUNT
VR
VULDRUK
VULLINGSGRAAD

W
•
•
•
•

WABO
WBDBO
WM
WVGS

Z
• ZUREN
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Bijdrage leveren ?
Laat het ons weten....
Gevaarlijkestoffen.NET magazine.
Stand van zaken

Een nieuw gevaarlijke stoffen platform en
heel veel ideeën om dat vorm te geven. De
gedachte was en is dat daar ook een vakblad
bij hoort. Een vakblad voor professionals
uit het vak maar ook de nieuwkomers die
zich het vak nog eigen moeten maken. De
plannen lagen klaar om het eerste nummer
op 2 maart 2020 uit te brengen maar soms
loopt het leven niet zoals je hebt voorzien en
inmiddels is de deadline van 2 maart alweer
ruimschoots gepasseerd.
Van uitstel komt echter geen afstel en
inmiddels zijn we weer volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe blad. Dit
betekent dat we hard nadenken over het
format, de vaste rubrieken en uiteraard ook
over de kosten. De wens is om het blad
gratis op de markt te zetten en daarmee
een breed publiek te trekken. Als dit echter
niet haalbaar blijkt te zijn dan nog willen de
kosten voor onze toekomstige abonnees zo
laag mogelijk proberen te houden zonder
daarbij het professionele karakter van het
blad uit het oog te verliezen.
Als we keihard doorwerken dan kan het
magazine voor de zomervakantie klaar
zijn. In overleg is echter besloten dat we
de geboorte van ons nieuwe blad pas
in september laten plaatsvinden zodat
iedereen het straks uitgerust en vol positieve
energie kan lezen.

een dringend beroep op alle professionals die een steentje willen bijdragen aan het
magazine zich te melden. Hoewel we de productie kosten zo laag mogelijk proberen
te houden begrijpen we ook dat alleen de zon voor niets opgaat. In onderling overleg
kunnen we altijd een vergoeding afspreken voor de bijdrage die wordt geleverd.
Wil je zelf een bijdrage leveren in de vorm van een artikel of lijkt het je leuk als we bij
jouw op bezoek komen en een artikel schrijven over de wijze waarop men binnen jouw
bedrijf met gevaarlijke stoffen omgaat, laat het ons dan weten via de contact pagina
op www.gevaarlijkestoffen.NET. (optie bijdrage leveren).
Wie weet spreken/zien we elkaar dan binnenkort !

Professionals of potentiele klanten bereiken tegen
geringe kosten ?
In de volgende editie kunt u uw doelgroep bereiken
door hier uw advertentie te plaatsen.
Informeer naar de aantrekkelijke voorwaarden.
Mail : info@gevaarlijkestoffen.NET
of bel 0850470486

De visie is dat het blad er één moet worden
voor en van onze lezers. Sterker, zonder input
van de "vakidioten" zal het blad in onze optiek
nooit een succes kunnen worden. We doen dan ook
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Gevaarlijkestoffen.NET
Warehouse index tool.

Vindt snel je gevaarlijke stoffen magazijn

APRIL 2020

In het volgende nummer o.a.

Met onze nieuwe warehouse index
tool kunnen bedrijven die op zoek
zijn naar opslag ruimte voor hun
(on)gevaarlijke producten snel een
geschikte logistieke dienstverlener
vinden. meer informatie in ons april
nummer.

Vaste rubrieken

De maand die achter ons ligt
Test je kennis
Gevaarlijkestoffen.NET begrippenlijst
Gevaarlijke stoffen vacatures (nieuw)

Informatie :

Website 		
: www.gevaarlijkestoffen.NET
Tel 			
: +31 (0)646855372
Mail			: info@gevaarlijkestoffen.net
Nieuwsbrief		
: aanmelden via website
Adverteren		
: vraag hier naar de gunstige tarieven

Test uw kennis antwoorden
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
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Operationele Informatie bij incidenten
Gevaarlijke Stoffen
Er wordt al sinds 2016 gewerkt aan de bouw van een
nieuw en modern informatie systeem dat in geval van een
incident met gevaarlijke stoffen de betrokken partijen snel
kan informeren en ondersteunen.
Sinds juli 2019 zijn bedrijven benaderd aan te sluiten op
het nieuwe systeem
en in het volgende
nummer besteden
we aandacht aan
het nieuwe systeem
waarbij we vooral
benieuwd zijn naar
de ervaringen van
de hulpdiensten
en bedrijven die
hier inmiddels mee
werken.

ADR 4.1.1.4
ADR 5.3.2.3.2
ADR 6.5.1.4.4
ADR 2.2.1.2.2
ADR 5.2.1.4
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