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I^loorrå voor:af

Dit onderzoek is het eerste dat i¡ het ]çader van de nieurn¡e bedrijfstakge-
rict¡te bernderilg van het Dj¡ectoraat Gene¡:aal var¡ de AÈeid is uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de redewerkilg van bedrijfsleidirrg err

¡nedewerlcers uit de bedrijfstak en [ìede\^terkers van e¡¡ke]-e bedrijfsqezond-

heidsdiensten noodzakelijk was c¡n beter zicht te ìaijgen op de pralctijk in
de d:rcge bulk se]<tor.

Bij het regelen van afspraken net de bedrijven en het ccrplernenteren van

de onderzoeks¡lrotocollen tijdens de bedrijfsbezoeker¡ was de nredewerkfurg van

P.J. de l-eel¡,rr, H. Wi¡rmenhrcn¡e en W.A. Vert¡oerd (allen Inspecteu::s van de

Havenarlceid) orunisbaar. Dankzij de rrn¡chtbare sanrenwerkilg met hen is een

nevendoelsteluJg van het onderzoek gerealiseerd: NlA-medewerkers en

inspecÈeurs konden profiteren van ellcaa::s kennis en enrarirg.
Het literatuurorderzoek had i¡ deze ornrarg niet gereafiseeri en sarnengevat

]<r¡¡uren worrlen zonder de i¡rzet van J. Klaver en J. l"trasseli¡]<. Een wezenlijke

inÌroudelijke bijdnge leverrier¡ S.M. Nossent en D.J.M. Steiger tijdens de

voortcereidirg er¡ uiWoerir¡g van het werþIe]<orderzoek. E. Neelen en S.M.

Nosser¡t bewer]<te¡ i¡ samenwerXinq net de projectleider A. lrlevers de gege-

vens uit de ordenoekspr.otocoLlen. In de beginfase gaf K. MeuLer¡beld i¡rhou-

delijke order^steunirg; G.I.J.M. Zwetsloot deed dit gedurerxle het gehel-e

project..
In de @efeidirgsconunissie van het project rdaren het de Distridshoofden
Inspectie van de ltavenarlceid en Àrteidsilspectie uit Rottenian (v2., aan-

varkelijk H.B.I^I. Brn¡lliJ< e¡ ]ater o¡ryevolgd door H.M. Beck) en Arnsterdam, de

HoofdinspekEeu::s van beide inspectie.s F.M.J. van de l-aar en H. Straatsrna)

er¡ beLeid.snedewerkers van de Afdelirrg Toxische Stoffe¡ van het Direstoraat
Gener-aal van de kbeid (E.Inf. IGoon, R.M.M. Berîs en J. Jochems) vertegerr-

woordigd.

AJ-Ìe genoende personen worrCer¡ op deze plaat-s hartelijk bedanlct. voor hun

er¡ inzet.

L.P. Meijers, eindredactie
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SADIETIT¿AtrIIIG

Dit r:appori is de rlreellgave van j¡werrt¡risererd orderzoek in de droge bulk
se]<tor van de bedrijfstak Zeehaver¡s. De aanJ-eidirg tot het or¡derzoek is
de nier¡¡¡e bedrijfstaþeridrte benaderirs bij het streven naar veràeterirg

van a¡lceidsonstardi$reden (arico) door de opd::acìtgever, het Dire]<toraat

Gener:aal van de Adceid. De aanpak van de risico's bij blootstelJ-irrg aan

toxisclre stoffen j¡ de droge br¡Lk sel<tor is éé¡ van de alctiepunten jl de

voor de zeelnvens ontwi-klcelde str:ategie.

Het doel va¡r het orderzoek was drieledig. Ten ee¡:ste was het gericht op

inzicht in gezordheidsrisico's door net nare blootstelfirg aan stof uit
orer:slagptrcdr:lcterr, crn venrolgens op basis van dit i¡ziùt groeper¡ prodttk-

ten te ondenen naar afnemerd risico. Te¡r tweede was het doel o¡n te i¡¡ven-

tariseren r,rel¡<e tec¡rriscle en organisatorisclre lcreJ-punten in huidige

sitr:aties toegepast wonle¡r en welke nngelijkheden beschildcaar zijn om

deze ¡niddelen te verbeteren op basis r¡an de sta¡d van de tecfmiek en de

wettelijlce eisen aan aròobeleid. Tot slot was het doel om globaal aan de

inrd. van aargetrrcffen Ìarelpr:nten per prrcà:lcE en ad.iviteit zou¡el organi-

satoriscÌre als teclrrÍsche naatregelen aan te bevelen om de belrcersbaar-

heid van geconstateelde risicors te ve¿iceterer¡.

or e€n beeld te lrijgen van de bedrijfslcernerkerr zijn de L04 bedrijven in
de str¡radoor-sregiste¡'s van de Inspelctie van de lfavenariceid dj.e, volgens

het registær d:oge bulk zouden beìardelen, verzocht cm ee.n inforrnatiefor-
muLier in te vutlen. Het terugges:Èur:rråe ¡nateriaal uit 72 bedrijven bleek

bmij<]caar. ¡tis¡¡an zijn 13 bedrijven geselecteerd er¡ i¡ de tweede helft
¡¡a¡r L989 nader orde¡:zoctrt. nier¡ree is een bruilbaar beeld van de reiJ<-

wijdte van pr^obleuen en oplossirgen verJcægen.

Het cn¡e¡:ziclrt r¡an de gezordheidsrisico's door inadenirg r¡an stoffen is
verlo:e9en op basis rran lite:ah¡urtrrterzoek, er zijn geen arlceidsltygièni-

sc¡e tetirgen naar stofconcent¡:aties velrid¡t. De tecånisclp er¡ organisa-

torisctre lmelpunten zijn door bedrijfsbezoeke¡I, Iiteratur::rcrderzoek,

anatyse.s rran bedrijfsdocr¡renta'Eie en gespreld<en ¡net i¡fornra¡¡ten uit
diverse geledirgen van de bedrijven i¡ kaaÉ gebracht.
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Àrlceidsomsta¡dicñedenbeleid
Tijdens en na het verzanrel-e¡¡ van d.e gegevens zijn enkele \^¡etsonderdelen
betrefferde de cngarg ¡ret toxiscrre stoffen en het ptanrnatig voerer¡ van
arlcobeleid wettelijk van laactrt gerrrorrlen. Het gaat hier met nane om de i¡
het veiligreidsbesruit Fabrieken of Ì,Ierþlaatsen (sirds oktober 1_989,
a¡Èikel 182a tzn 188d) vereisEe ricl¡tiry bij het treffen van be-heer^smaat-
regelen er¡ de pridrt voor bedrijven net 1oo of neer nedewerkers omf
bel¡alve arÈojaa:rrorsragen, ook alicojaarpra¡¡nen te naken (si¡ds olctober
r-990).

Een van de voornaamste orrTanisatorische ÌoneJ.pr:nten is dat i¡ de meerder-
heid va¡¡ de orderzochte bedrijven het algenrene aròobel_eid nog niet
plannatig vongegeven wonit. Voorzc ¡er dit we1 geber.ut, bete]<ent het niet
dat autcrnatisch aa¡dacàt best€ed wordt aan toxische stoffer¡. Daamaast
worrdt nog niet ova:al- de vereiste volgonde bij het t¡effen van beheer^s-
naatregelen toegepast.

Een ardere belangrijke constaterirg i-s dat de sanerrwerkirq tr¡ssen werkge-
vers en l'terlslerÊrs bij het realiseren van allcobeleid zicl¡ vrijwel overal
nog verrler l<an ontwijd<eren. rn de ¡reeste bedrijven ont5r.eke¡r voor de
orderzoel<e¡:s ziclrtbare tekene¡r van orderli¡g veftrow.ren waarr:rit blijl<t
dat het belarg van sanerverkirq bij het opstellen en uitvoeren van
arbobereid wordt irqezien. e verschillerxle orderdelen voldoet het
ardcobeleid (nog) niet aan de wettelij)<e ve¿eisten; bedrijven geven nìeer
i¡tvul-liJq aan de wettelijke eisen aan het a¡jcobeteid naamate meer
nedeu¿er]<ers in dienst zijn.

P¡rcdulcÈen en activiteiten
In het orderzoek zijn de aargetroffen prodr:lcEen order¡erdeefd j¡ 4 hoofd-
$3epen:
1) Etsen en \¡a.ste bnrdstoffer¡;
2) Rlue niner:alen, bcn¡urnaterialen, lo:nsürcst, -g::ordstoffe¡r en orerige
zoute¡ri

3) Granen, derivaterr, olielro:dende zaden en per:lvn-rctrten;
4) AfvaL.
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In de hoofdgr.oep ertse¡r en vaste brardstoffen zitten de rneeste produlcten

waarbij tijdens de cnrer-slag door iradønilg van stof irn/Ioed op het

adanrhalirgsstelsel zijn te venøchten. Bij de overslag van produl<Een van

plantaard.ig oor-q)rorg (zoal-s gaanen, derivaten, oliehouderde zaden en

peulvn:clrten) konrren door ilademirg van stof bc¡¿erdien vaak al-Iergischre

reaictie.s voor. Bij blootgestelde groeperr werlore¡e¡:s l<an ten opzichte van

niet bloot4estelde groeperr elerJsærrers een geuriddelde lorgñrnctievel=¡de-

rirg optreden die qel-ijk is aan 1 tot 2 maal- het effect van roken.

Aan de uipoerirq r¡an talcen bij de drie belangrijkste activiteiten j¡r de

d:rcge br:lk selctor: lossen, laden en te¡rej¡n¿erkzaamheden is de rneeste

aa¡daclrt besteed. Tijdens het lossen worde¡t taken vaker order orgunstige

ornstardiçþeden verzicht (dicht op de br-on, bij open systemen en nret uit-
sluitærd persoonfijlce bescfrenninqsniddelen) dan tijdens tel-ej¡x¿erkzaam-

heden en laden. Het betreft hier ¡ret narp taken die i¡ het rui:n of aan

del< worden uitgevoerd zoaLs ha¡dnatiq tJ:e¡I[rF:.t of bobcat en bu]-ldozer

berijden en bedienirgsfr:ncÈies als het bedienen van duzen, stortpunten

en añuerpvragten.

Aa¡rber¡eli¡crert

Het aròobeleid rpet volgens de wet plarmratig oçgezeE worden; bedrijven

ret neer dan 1OO werlare¡e:s zijn wettelijk verplidtt om dit te doen door

niddel- van jaarplannen en jaawa:slagen. Het ve¡dient aanbeveli:rg om

iúedcij teer i¡trcn¡d te ge*ren aan nngelijlùeden tot salenwerking door

werþevers en $rerlcrcrrÊrs¡ en om hie¡uver op bedrijfstaloiveau overeenstem-

rnùq te verlaijgen. De eerst€ belargrij]<e stap hierlcij is het bekerd

rnaken van de i¡te¡rties van het nanagelent. Voorts wordt eer¡ stn:]<tur:r

aargegeven rr,aarnee het cp de beheersir¡g van de blootstelfhg aan stof-
deeltjes gerictrte beleid conform huidige regetgorirg nader ui@ewerlct kan

worden.

Verder r¡ordt aanbe¡¡olen on de uibverkir¡g van een plannatige beheers-

sü:ategie eerst op ertsen en waste bnrdstoffen te ridtter¡. Bij een

rndere uit$,erkirq van de prÍoriteiterr crp prrcaulctqoepsniveau dÍent

rekening te wonden gelrorden ret het feit dat het scìadelijk vermogen van

afzorderlijl<e proô:]cte¡r in de aalqegã¡en grcepen sterk lca¡¡ variëren.

I^tat de los- en laadactiviteit€rì betr€ft is de belargrijlrste aanbevelirg

dat persoonJ.ijke aar:r,rczi$reid i¡ het mi¡ en aan dek zcx¿eel rcgelijk
vernrede¡r dient te worde¡r.
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Daarnaast dient bij a1le overslagactiviteiten llaar mogelijk naar g-esloten
en of gecorpaft,lnenteerde sl.stemen gestreefd te worrcen. Voor de drie
hoogste naatregeJ-en-niveaurs wor¡den voorbeerden gegeven die bij arle
acÈiviteiten lqrnnen woden toegepasÈ.

lferime[IEùlsorganisaties, des]<trndige diensten en de overtleid wordt met name
aanbevolen om de uitwissering van ]cen¡ris l¡ de sector te sti:nuLere¡.



1. INLTIDI¡G

1.1 Aarrleidi¡c¡ toÈ het ordenoek

Dit voor u ligEerde r.'a¡port vloeit voort uit de nietrae, bedrijfstaþeridrte
benaderi¡q r¡an tret Di¡ectoraat, cene¡:aal va¡¡ de Àrbeid (æA) i¡r het strs/e¡t
naar veelceterirg van ar'beidsonstardiqÈEden iJ¡ Nederlard. De volgerde drie
elerente¡r zijn }cernerl<erd voor deze beraderi-rg:

1. het cpstellen van een narktverlcennirg en deze aarrsluiterd ret de sociale
par{ners bespreken;

2. het opstelJ.en van een stra@ie en deze aansluiterd ret de social-e

partre¡rs bespreken;

3. de beqprolen strategie ladelijk en gericlrt cp de geàele bedrijfstak
uitvoeræn.

De bedrijfstaÌ Zeehar¡ens is als eerste bedrijfstak be¡adent. Na de af-
r:ordirg r¡an de D{arkEver}cennirg Zeeùavens (ExlA, 1988a) en væmitloperde op

de besprekirg r¿an de bijbelrcrerde Strat€gienota (æ4, 1989a), is het actie-
pr:nt "blocrtsÈeUiry aan toxisct¡e sÈoffen i¡ de drcge hrlk sectorrr ter lrard
gencrren. Dit r:apport, is het verslag va¡r heÈ i¡n¡e¡¡tariserærd onler.zoek als
voorbeæidirg cp de uitvoeri¡q rran dit acÈieEmt.

In de bedrijven in de drqe h¡Ik sector rronlen lægesÈor{e massaEoeA,et:en

verwerlG'. Deze sector vor¡Ê sledrts een onlerdeel rran de gehele bedrijfstâk
Zeeåavens (zie figrur 1).

Figrur 1. Een irdelirg naar versctrÍjni¡qsvono r¡a¡r in Nederla¡ds Zeehavens
versche€pte ladirg (ontleerd aan cES, 1987).

f 
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Om hi¡der e¡ risico op gezondheidsschrade door blootste[irq aan stoffen op

de arlceidsplaats te voorko¡ne¡ worden bij wet (Ardceidsomstandighedenwet)

eisen gesteld aan het beleid van ordernemirgen op dit terrej¡¡. AanvuLlende

regelgeving wordt net name j¡ het Veiligheidsbesluit voor Fabrieke¡ of
Vlerþlaatsen (\tsF), het VeiligÈreidsbesluit Res@roepen (VBR) en het Veilig-
heidsbqsluit voor Str¡ndoorsbedrijven (VBS) gevorden.

In het kader van de Aròc 
^ret 

n:st op de werkgever de wettelijke pfidrt.
plarnratig te werk te gaan bij het zcrver Írogelijk tenrgbrergen van bloot-
stelJ.irgen. Deze regtelgevilg olrrtreJrt stoffen berust op recente wijzigirgen
van het \ßF. Een dergelijke plarunatige aanpak is wordt mogefijk ordat:
- de kennis over toxiciteit van stoffen vootrdurer¡d toeneenrt;

- technische nngelijld:eden om risicors te orderrrargen regelnatig veròete-
ren.

In een dergelijke beheersst¡:ategíe gebeurf het evalueren van rnaatregelen

aan de hard van een doeltrefferdheidstoets. fn artiÌel L82a va¡r het VBF

wordt ôridelijk richtirg gegeve¡ aan het treffen van rnaatregelen.

E worråen vier niveaus van rnaatregelen nret een voorgeschreven priorì-teits-
stellirg orderschreiden :

1 È.orbestrijdirg (= emissi-ebeperkÍ¡g)

2 Irdr:sLriële ventilatie
3 Afscherni¡g rran de nens

4 Persoonl-ijke beschermir¡g

Pas wanneer na naximale i¡spannirg ¡naatregelen van het hoogste niveau

(= br^onbest-rijd.inq) zijn uit4eput, Ì<tmnen aLs aarnn¡L1irg rnaatregel-e¡ van

het eer^sWolgerde niveau worrlen genonen on blootste[i¡g naar een zo laag
noqelijk niveau tenrg te brergten. In uitzorderirgsgevalJ-en ]can Í¡et toesten-
nrirg lran de ArJceid^sirspectie slechts tijdelijk van deze prioriteitssteì-lirg
afgeweken worrCeni dit worråt de redelijkerwijsclausuJ-e genoerd. Als uit-
zorderingsgevallen ]sÐnen gelden:

- teclrrische belarunerirrgen;

- financiéle bele¡rneri:rgen ;

- acÌrterstandssituatie-s ;

- verstorirg van concurrentieverhoudi:rgen.
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In bijlage I.A worrCer¡ de niveaus van rnaatregelen e¡r de uitzorderi..:rgsgevaÌ-
l-en nader toegetidrt e¡ wondt het verloop van de beheerssstrategie nader
ui-tgewerlct.

Dit ordeuæJ< i.s verridrt m de belargrijlcste laelprrEerr en oplcsitrgs-
ridrtirgÐ bij het l¡JeÈl€¡t æt sdlade.lijke sEoffen in de droge bltk sector
vær de bedrijfstak zidrtbaar te mke¡. Þ besctrilÒaarneid rran dergelijke
lçerrris i.s de eerste væm.aarde o æt bedrijven in de sector ccrcrete
afrynken te mlce¡r or¡er heE dær hen te vwr beJ-eid en crr dit te ls.rtnen

t¡eÈsen aa¡r rættelijke verei.stert.

I.2 Het doel van het onderzoek

Het doel van het orderzoek is drieledig en is onschreven i¡ het project-
voor^stel (Ialevers, 1989) :

1. Het verlaijgen van een cn¡er¿icht cnrer nngelijke gezordheidsrisico's op

drie niveau' s : bedrij f sgn¡oepen, prrcdu@:roepen en taakgroepen ( groepen

werlalemers) .

2. b gezordheidsrisico's relats:en aan tectrnische en onganisatorische

lmelpr:nten i¡ de beclrijven (bijvoorbeeld: hulpniddelen, de wijze van

mecha¡risatie, de kennis van gerraarlijke stoffea en het arlcobeleid).
HieÈij dient rekeni¡g geìouden te wonden net de relevante ontwil<kelj¡-
gen iJr de sestor.

3. Het formuLeren van globale aanbevelilgen voor werkgevers, werkgevers- en

werlmerersorganisaties, des)rurdige diensten er¡ o¡erheid.
Hiedcij dient beperlcEe aandadtt te worråen besteed aan de voor¡¡¡aarrCen

waa:orxler een en a¡der ger.ealiseerd ]<an worden. Van concrete tecl¡nisdre
en organisatorische arlceidstrln¡iënisclre rnaatregelen worrCen bevorderende

en bele¡ranererde factoren en de haalbaa¡heid koÉ bel-idrt.



1.3 Leeswi'i zer

Het r-appoÉ ]<an als volgtt worden gelezen:

- voor een snelle i¡dn:k van de problematiek in de droge buJ.k sestor:
de sa¡nernrattirg op pagi¡a I t/m fV;

- om na te gaan wat op basis va¡r dit ordenoek wordt aar¡bevolen:

de aanber¡elirqen op pagina: 53 E/m 63ì

- de ordericouwirg van de wljze van oo¡rleelwonrirg is weergegeven in
hoofdstr¡k 3 op de ¡ngirars: 2L t/m 32ì

- de bijlagen geven over de verschillerde aspecten neer gedetailleerde
j.nfonnatie en acfrterg:orden; per hoofdsErik zijn de bijlagen rnet Romei¡rse

cijfers genurunerrC.

- wanneer van één auteur ¡neerralere pubJ.iÌaties uit hetzelfde kalerderjaar j¡
de literabrurlijst zijn ol4tenoren, is bij de verwijzÍrg rnar de pr:bliJca-

tie een letter aan het jaartal toegevoegd.

L.4 Werl$üijze

De volgonle r¡an de tijdens het orde¡:zoek uitgevoer:rte activiteiten wordt
hieronder kort toegelicht:

1. P:rcblesni¡ventarisatie en Slstnuentontwililcelirg:

- Een i¡wentarisatie r¡an de toegepaste werlgfptltoden, bij opslag, over-
slag en tnnspo*rverXzaadtecten bij alle bedrijven uiÈ de str*radoors-
reqi.st€rs r¡an de twee di.sÈricÈen r¡an de Inspectie r¡an de Have¡¡aliceid

(nIA). Dit is gebeurd ¡et een scf¡riftefijke enquête (zie bijlage
I.B) .

- Inventarisatie r¡a¡r reler¡ante toxicologisctre en allceidstrygiènisctre
literatrn¡r (zie bijlage I.C);

- Het r:aa@legen van sleutelfiguænt
- Een pilotstudie i¡ vier bedrijven die door bij dÍt orderzoek betrok-

Ì<en lrygecteurs r¡an de IIIA zijn be¡adeni. Voorafgaard aan de uiWoe-
rirtg van het o¡'¡ds:zoeJ< is het geil:trcdr:ceerd bij bet¡.okken ñrnctiona-
rissen uit de bedrijven, ordernanirgsrade¡¡ en deslolrdigen uit de ED
(bijlase I.E).
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Bij het uiWoeren van de piJ-otstudie is gebrui.J< ganaalct van het nrodel

voor werþlel<orderzoek van de lardbor-n^¡universiteit Wagenirqert (BoLeij

et al. , L987) en de functie-analyse uit het Àrbeids Situatie Analyse

fr¡stn¡rer¡t van het NIÀ (Grristis et aJ-., 1989) .

Het vaststetlen van het definitieve bij het, werþlekonderzoek te
gebmiJ<en protocol op basis van voorgaande onderdelen. Hierbij zijn
tevens or¡derdeLen oplenonen om algernene bedrijfsgegevens, de irt de

bedrijven toegepaste werlauijzen en de Àrlco-j¡rfi:astn¡ctuur te ka:alcte-

riseren (!'teva:s et al. , L989b¡ zie ook bijlage I.D) . In totaal zijn
gedurerde de tweede helft van L989 ff bedrijven orderzocht (i¡ch:sief
de vier bedrijven uit de piJ-otstudie).

Ter toetsirg van de verza¡el-de gegevers is per bedrijf een tenrg-
]<oppefj¡rg gegeven. Dit resuLteerde in i¡rzidrt il de belargrijkste
lorelpurrten op oplossirgsriôtirg. Bij deze tenqkoppelirg waren

dezelfde personen aanwezj-g als bij de i¡rtrrcductie van het onderzoek.

2 . I{relpuntenirrventarisatie:

AnaLyse va¡r die wer]çsitr:aties er¡ activiteitsr waari¡ gezordheids-

risicors vóórkomen door blootstellùtg aan dte¡nische stoffen.
Se-scÌ¡TijviJg van de )cnelpunten en de achterliggerde oorzaken in
ter¡nen va¡r werlcmethoden en tecb:rieken per bedrijfsqroep en waar

ncgelijk per cverslag-activiteit.

3. Form¡J-erer¡ van aanbevelirgen:

Voorstel-len van rnaatregelen op de korte en J.arge(re) terrnijn, uit-
ger.rerlct rnar oplossirgsridrti-ng en waar nrcgelijk naar activiteit;
Bel-eidsaanbevelingen voor werþevers- ê¡r werJme:ns:songanisaties,

cn¡erheid en deslcr¡ndige diensten.

In dit orderzoek zijn geen nretingen verricht naar stofconcentraties. Dit
orTdat i¡ dive¡:se eerrlere orderzoeke¡¡ van met na¡ne de Iardbot¡qn¡niversiteit

Vlageningen al in een aantal sitr:aties was aargetoord dat de doeltrefferd-
heid van de toegepaste beìeersnaatregelen onvoldoerde was.
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Naast blootstellilg aan chsnische stoffen zíjn ook de overige betastende

factorer¡ op aarnrezigheid geirventariseerd (zie bijlage I.D). Deze zijn niet
nader gearnlyseerd. Bij het doorr¡oeren van belreer:smaatregelen die bloot-
stelti:rg aan stof reduceren, is ecàter i-nzicht i¡ de tortale arlceidsonrstan-

dighedenproble¡natiek noodzaketij k.
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2. TE TNæE E'f,K SESKR, IN NEERLNIEE ZT5IAVEIIS

2.L Àlqemene kermerken r¡an de sector

De 104 bedrijven, die volgens de r.egisEers van de IID, op enigerlei wíjze
aan cn¡erslag lran drrge Ètilk goederen doen, zijn beraderd net een scìrifte-
Iijke enquête. Van de 93 r.eagererde bedrijven hadden er 21 de formul-ieren

niet irgernrld ordat ze neldden niet (J-arger) nassaqoed te verwerken. Uitei¡de-
lijk is het ¡nateriaaL van 72 bedrijven gebnri]ft, crn een beeld van de sector
te lcijgen (zie ook bijlage II.A). Bij de verwerkirg r¡an de gegevens zijn
deze 72 bedrijven, zoals i¡ Tabel 2.1 is !¡eeJîgegeven, ordenrerdeeld naar

bedrijfsgrcotte en aarrl van het bedrijf.

fäbeJ- 2.1 Þ venÈfi¡tq van beùij\¡en naar aa¡d ecr aar¡tal nerlsqprs

geùijfsgoctËe¡)
aantal werl<neneæ

T1'IE II
35 - 100

I1rpe f
0-35

I)fE Trr
> 100

:ItÈaal

ÀanÞf beüijverr 72231534

nùijfsaara2) s
s*
#

5

4

6

L4

7

L2

25

13

32

6

2

L4

Sc¡taat aanta-t
perscreet-sleden3) 626 772 LL.765 t-3.163

1)

2)

Deze i¡rleliJg i.s gernaalct cp basis r¡an de verpJ-idttirg een order-
nsnirgsr:aad irt te steLlen bij 35 of ¡neer werlalsre¡:s en een arlco-jaarplan
en -jaawerslag te naken vanaf 100 en reer r¡erloene¡:s.

s : er worrle¡r uitsfuiærd d:rcge hrrlk stoffen beìarrleld;
s*: naasL d:rcge hrlk goedeæn rrordt ook sEukgoed beìardeld;
Sc: ccrnbiratiebedrijf: een proùlrtiebedrijf net een str¡adoors-

afdelirg voor droge hrlk.
Bij t:llee bedrijven is deze i¡defi¡gt naar bedrijfsaa¡f rceilijk te hante-
l]en.

Ilieùòij i¡rlceqepeJr zijn ook de werlsp¡re¡:s uit de ardeæ afdelÍrgen wan
geconbircede bedrijven, zoals produl<ÈieafdeJ.irgen, oq:editie-
afdelirgen, str:kgoedafdelirg etc.

3)
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orgeveer 10å van de werlsleners i¡ de bedrijfstak Zeeìavens is r,¡erkzaam j¡r
bedrijven die gespeciaris€e¡d zijn in droge luJ.k goederen (æA, r9g9a).

De diversiteit aan overrgeslagen goederen j¡r de zeel¡ave¡s is gr:oot, evenals
de verscl¡'iLle¡r i¡r tonnages. In totaa-I werd in l-9g6 i¡ de NederLardse zee¡avens
249 miljoen ton goederæn gelost en 72 nLiljoen geladen. circa de helft van
heÈ i¡ de zeehavens gelæte tonrnge bet¡eft aarrdolie en aardolieprrcduÌ<ten
(rntte btrlk). De ardere helfE bestaat orer*rcgerrl uit droqe hilk goederen
(net uitzorderJ:rg van de NSlR-hoofdsb:l<l<en ttlarribcunprrcdrrlctenr en rcverige
goederen en fabrikatentt, zie bijtage II.E).

l'te'r cijfers zijn gegenren i¡ bijlage rI.B. Þarin is er¡eneens de verrdeJ.irg
va¡¡ het totåal geloste en geraden goed orrer de verscr¡_ilrerde Èype¡ tl]ans-
portlÀtegen te vi¡den. Eerr oprallerd versctril tr:ssen laden en lossen betreft
de binne¡n¡aarf. Het geladen tonnage i¡ de bi¡nenrraar{ cwettreft verze het
geladen tonnage in de zee\raart (CFs, l_9g8).

Drie lçvart van de totale Nederlardse overslag vi¡dt in Rotterdan plaats.
@er het geheel gemrlpn virdt, ¡æt rn¡re in de RortterrCa¡rse haven, een sterke
concent¡:atie van bedrijven plaats. De helft va¡r de bedrijven j¡ RotterrCan
is i¡ harden van drie gnote Nederlardse hofdirgs (sEu]qoed en contaj¡en¡er-
voer). Het overglote deel van de olreslag rryorrCt gedaan door de drie gnoot-
sÈe bedrijven.

ook bi¡nen de droge hilk zien ræ concent¡:atie r¿a¡r bedrijven naast vernier:vrirg
l¡an techrriek en orrganisirtie. De na¡l<t eist een sÈeeds snellere en betere
aftarderirg r¡an de goeder€nt i¡ de sector heet dit rde boot rnoet J-eeg. " Het
sneL lossen van sclrqerr lcijgt absolute værrdrry: dÍt l<an af en toe tot grote
werlcdn:k leiden. De fùestdr¡itse staali¡dr:st¡ie cont¡olee¡t in hoge rnate de
overslag rran ertseJl en ]<olen.

T\:ssen de beclrijven r¡ariee¡t het cnren¡eslagen tonrnge per $rerk)€¡rcr \¡ân 2o.ooo
tot 60.000 ton per jaar. Dit is onafhankeLijkrran de bedrijfsg:rcotte; er
lijlt weL een ver:lca¡d te bestaan ret de organ-isertie en de aa¡rl van de gebmiJ<-
te telnieken; de Is¡alit¡it van aròeidsonstardigreden is hierlcij vaak orderge-
scåikt aan econcni-scåe doelsÈellingen.
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2.2 Irdicaties ræn de lcr¡aliteit van de aròeid

De bedrijfs,rererrigirg r¡ær de lnven- en aarweñùante bedrijven, bi¡ren-
scùr€eflraaË, en visserij (mBIVIt kv 19) geeft cijfers or¡er oonake¡r'\ran ar-
beidscrgesdliktàeid i¡ de gehele bedrijfståk. In figru:r 2 ståat ver¡eld hoe

de 804 tGÞ en aaW-toeJ<snirqeri rrit het verslagrjaar fsee zijn verdæId naar
oonaak. tæt @ i¡r dit verslagrjaar ¡e¿:rceg L,47i de

praieplidrtige pcprlatie ni¡tus de l$OgerecùÈigden barceq 54.643 (uitge
dn¡kt in ve¡zelce¡de mnsjaren lif{). Het aantål tæ¡ce¡ni¡r¡er¡ w€{tens ps¡¡clr.i-

sôe afwijkirgerr is de 1aatste 20 jaar rpÈ, als i¡ de overige bedrijfsta]*en
sterk gestqe¡r.
300 300

250:

200 -
150 -
100 -

- 250

- 200

- 150

- 100

-50

A
B

c

E

F

lnfectiez¡ekten
Nieuwvormrngen
Endocnene stoornisssn, stol-
wrsselings- en vo€drngszrekten
Zrekten ven het bloed en de
bloedb€rerclencle orgañen
Psychische efwijkingen')
Z¡ekten ven het zenuwstelsel en

ds zrnluigen

H Ziekten van de ademhalingswegen
I Z¡ekt€n van de spijsveneÍrngsorganen
J Z¡eklen van hel urog€nrtaalsys¡sem
K Zwangerschao. banñg kraembed
L Ziekten van de hurd

M Z¡ekten van de bew€grngsorgan€n )

N Aangeboren mrsvormrngen

O Onvolclo€nde omschreven klachten en
symptomen

P Venvondrngen en vergrftrgingenG Zi€kten van het c¡rculatie-
syste€m ")

') Hieronder vallen psychos6n, neurosen, persoonlijkherctsstoornrssen, oveflge psychrsche stoornrssen en mentalo
retardatigs

") Dit ziin harl- on vaåtziekten
"') Dit ziin oncler andore rheumatischg aandoeningon, rugklachten en degen€ratigva atwijkingen

Urt d€ grafiek bh¡kt clat zrekten ven de bewegingsorganen (337o) en psycnrsch€ afwr¡kingen (257o), zrekten urt het crr-
culatr€-syst€em ( 1 1%)ds belengnlkst€ oo¡zakcn van efb€rdsoñ99!rchrklhero zrln Deze drre groep€n lezamgn vormgn
69% van het totael aental gevallen, waåraan in h€t versleglaar een urtkeflng rs to€ggkencl.

Fig¡rr 2: Ibd(erni¡gen naar ærzaâ¡( van arfceidscrçsdrjJstheid (IÍABI\Æ,
vetslag over heÈ, bækjaar 1988).
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De gegevens zijn niet uitgesplitst naar droge butk bedrijven. Hiemit zijn
daarm geen aanwijzirgen te lnlen c¡n de i¡rvtoed r¡an stof op de adantn]-i:rgs-
$¡egen een hoge prioriteit te geren i¡ het Àrbôeleid. Uit enkele recer¡te
orderzoeke¡r van de lardbc¡¡¡¡nivet:siteit $fagerriJgen blijken eclrter wel lorg-
ñ:r¡cÈieverarderìrgen op te treden als gerrolg rran blætsteUiry aan stof uit
droge bulk goederen (bijv. Por¡r¡els et a1., 1984). Þarnaast kan het zijn
dat zielcten van de aderrlralirgswegen later ¡na¡rifest worden dan ard.ere oorzaken
van ar:iceidsorgeschr-ilctheid.

Het aantal- orgeitral.len il de d:rcge bûk sedor (de rrechterr str¡radoors-
bedrijven) is relatief mi¡der hoog dan in de sü:þoedsector, nìaar het aantaL

verzuirdagen ¡ler orgeval. is relatief hoger (zie table 2.2).

la}el 2.2 Orgewallen irt de opæationele RotterrCa¡rse tlavenbedrijven

d:rcqe b¡lk geiele haven

AantaJ- orgeral-len per LOO werloerrer^s
Aantal- verzufudagen per werlanerers
vâ:zufudagen per orgeval.

4t9
1'3

27,6

6r4
L,4

21,8

2.3 lrdicaties rran het alqemene arlcebeleid i¡ bedriiven

Tabel 2.3 De aanwezigùreid van om À¡lcÈÞIeid (volgens oplaven van be

drijfsinformantør

ÈrsÊaæ beùijven Ets ita

h¡on: RED, Ce¡tr:ale Orgevallen regisüatie, 1986.

O¡ìg€'\ralspt'oceduæ
veilÍgheidsñ.:ncÈionaris of vergelÍjldcaar
æDlirgehn¡rfe ar{s
EIæ
Veròardkarer
BedrijfsbrarÈveer
OR

V@,¡..ænni-ssie *a)
Arbo-ccnnrissie
Voorlidrtirg
Ee¡rder aalcærderzoek
Arder orderzoek nrat arÈo-relatie

64
50
54
68
50
35
56
38
22
83
43
25

*a) ah:sievelijk wel eens aræmússie genoenrt.
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TabeÌ 2.3 geeft een ovqrzicl¡t rran de i¡ de 72 bedrijven aanwezige ele¡nenten

c¡n aràobeleid vorm te goren. Uit de voori¡fornatieformuliere¡r blijl<t dat
bedrijven ¡¡eer diensten cp Aæebied ter beschiJddng hebben naarnat€ neer

nedenerlcers i¡ dienst zijn. Uitgesprclcen versch,illen blss€n bedrijven ret
uiteenloperde bedrijfsaard (uitsluiterd d:rcge trrlk, ret of zorxier produk-

tiebedrijf en/ot stuþoed) bfijken er niet te zijn.

Bijna een ]<wart van de 38 oR-plidrtige bedrijven (35 of nreer werloreners)

heeft geen oR (in bijlage II.A zijn deze gegarens uiÇesplit-st rnar bedrijfs-
g:rcotte). ø/al-lerd is verrler dat 468 van de bedrijven niet de beschiJd<inq

heefb ot¡er redische dier¡sten van een EGD of arts en dat 178 van de bedrijven

niet aan voorlidrting doet.

2.4 De on:ranq met toxische stoffen in de sesEor

In de bedrijven is gevr:aagd naar de verråillerde nivean:s wan toege¡nste

rnaatrægelen cln bloot-stellirg aan stofdeeJ-tjes i¡ de lucåt en ardere toxi-
sclre stoffen te venni¡rdeæn. De Íìaatrîegelen rÞesten ten tijde van de enqrête

L.eeds in het bedrijf v¡orde¡r toeqepasC. In bijlage II.A worden de gegevens

nader uitgesplitst voor de verschillerde bedrijfsgrcottes;
tabel 2.4 b€nrat het totaalcn¡erzÍdrt van de gegeve¡ìs uit de 72 bedrijven.

Tabel 2.4 De aanwezigheid r¡a¡r beåeersnaatregelen en prcdJcEinforrnatj-e

(voJ.gens o[4[ave van beclrijfsinfonnanter)

fta Èrcertæ beùijven Et, ita

a) @ het bedrijf rcrrlt Ídnstens 1x een naatregel van dit niveau toegepast.
Nivear:s gedefinieerd ænform VBF', art. 182a:
niveau 1: nrcnbestrijdírq
niveau 2: Irdr:striéle ventilatie
níveau 3: afsclrennirg van de nens
niveau 4: Pe¡:soorùijke bescåenuniddelen.

40
44
22
69

28
13
22
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øraue¡d i.s de beperlcte aan!Èzigteid \¡ar¡ prad¡lçti¡rformtier i¡ bijna soå
r¡an de beùijven i.s dit nieù aarnæzig.

Voor het beantlr¡oorden van de \¡r'aag - rtet netretdcirg tot beìeer-snaatregeJ-en -
bleek scuns niet geJìoeg minte te zijn op de fonr¡:J-ieren varrhrege de diver-se
laad- en J-ossystanen die toegepast werden bij een bedrijf. Meestar nam nen
dan echt€r de ¡nceite crû q) aparfe vellen aanvullirgen te geven.

Bij de intærpretatie r¡an deze gegerrens nrcet rer¡ rel€niJg houden net het feit
dat de formulier¡en door zeer uiteerrlcperde bedrijfsinfornranterr zijn ir¡qevuld.
Het lijÌ<t, encp dat nen bij het i¡rvr¡J.len niet steeds even goed op de hoogte
htas \Æm de bedoelirg r,¡an de \rhag of r¡an de siü¡atie i¡ het eigen bedrÍjf.
Þar¡aast l€r¡ uit de aanwezi$reid ran voorzierri-rgen geen corch:sie worrlen
get:oldcen or¡er de l<rr,aliteit en lret feitelijk toeeass€n hien¡an.

Bij het wer]<en net bepaalde produlcterr wonfü volgens CAo bepalirger¡ verhoogd
loon uitbetaald; ook bij het werl<en order bepaalde orgrr:nstige omstarxligreden
(weer:sonstardigþeden of locaties) heeft, nen volgens de cAo recht op e>fr::a

belonirg. vocts zijn in de cno eriter.e EE de À¡ùcr¡et skijdige beparfuqe¡r
oren nergoedirqen van ¡nrsør.lijke tesctnnnirrqnifiefen opçFrrqÞn (zie bijlaqe
r.D).

2.5 @erslacractiviteiten en tat<en

l,liddels het ordenoeksprcrtocol zijn gegrevens verzaneld over
1' de dive¡:se activiteite¡r cp de bedrÍjven (¡lal!?);

2' de toegepaste tecårrieke¡ (hoe?);

3' de d'ar-voor gebnrikte ¡niddelen en værzienirgen (waarnree?).

In de droge tritk bedrijven rcrrCerr èive¡:se acÊiviteiter¡ uÍtgevoerrC, die rectrt-
str:eeks net de werslag van drcgre tr.Ílk t€ nakeJr heben dan wel een vervolg
zijn op deze prirnai-æ activíteitsr. Vervolgactiviteitærr zijn: brekerr, zéren,
rnalen, soË,etæn, mergen, wassen en opza]<J<en. Þar¡aast worrlen ook orde¡:steu-
nerde acËivitæite¡r uitgevoerd zoaLs lret scl¡oonhcr¡de¡¡ ya¡r terrei¡en, Ioodserr

en silo's. Het zogrenaande trsrûren en cp)cla:ærr worfü gezien als orderdeel
rran het lossen en laden.
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De procesgang bestaat uit het Læsen of beladen wan scJleepsn¡i¡e¡r of ardere

ve¡¡¡oermÍddelen nrat laad- en losi¡stallaties. IfieÈij ]<an het prodtrlct. direst
q¡orden overgeladen via een weeginstallatie of via silors i:: wagons of vracÌ¡t-
!üagens. Ee¡r arde¡¡e route van de produlcÈen j-s via t¡:anspor+¡arner¡ naar j¡rstal-

laties of silors, loodser¡ of naar het ter:ei¡ voor open opslag. Tenslotte

kcnrt ook ver¡llaatsen van prcduicter van en raar cpslaghopen en bunkers of
silo's rtpt belu]-p wan verzeünadri¡es voor. Bijlage II.c geeft een nader

overziclrt van bij de diverse activiteiten toegepaste techr¡ieken en werla,uijzen;

in figuur 3 zi)n laden en l-ossen sclre¡atisch weergegeven.

FÍglrur 3: EeJr sclrsnatisch or¡e¡:zidrt va¡r de prfuaire procesgar4t van droge
tr.rlþoederen Ín de Zeelraver¡s. De pijlen duiden de ricùrting van de
ppcesgaryt aan. Naar borrergeridrte pijlen duiden laadactiviteiten
en naar be¡¡eden geridrte pijlen duiden losactiviteiten aan.
Iaden en lossen gebeurf, diJ<wijfs tæqelijl<er{ijd i¡ een procesqarg.

De rnder bescl¡or¡lde activiteiten zijn:
A. lossen,

B. laden,

c. tenrei:mErk, ù81. i¡- en afslag,
D. veædeli¡qsproæssen zoals breke¡r, zel'len, malen, drÐgen, lorippen, sorte-

rer, etc.,
E. qlzd<lcen.

Bij læsen en taden worråen twee soorten tedrrieke¡r toegepast: discontinue

er¡ continr¡e overslag; de eerstgenoede vi¡dt vooral plaats net een lo:aart

net grijper, de laat-sÈgenoarde ¡tet een eler¡ator ret arigpijpen. sij laden

en læsen l<c[ren diver-se belargrijke rsventake¡ voor, zoals ver¡llaatsen rrart

de ladirg i¡ de rrri¡ren ret ve¡:zeü¡adri¡es of let Þrfqeæedschappe¡. Iossen
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e¡ Laden gaan regelÍatig in één hardelirg: er wordt direcÈ overrTeslagen vanuit
een zeesdrip j¡r een nirensc.hþ, spoor:wagon of raractrtmgen, of orgelceerrl.

Tenrej.¡'rwerkzaamtreden vj¡den vooraJ- plaats bij trsserrcpslag. Het gaat om het
verzetten wan bulþoederen en cm sctrærsnaalcærkzaamtreden. Veredelirg virdt
in soranige beclrijven ptaats en crnr¡at werkzaamlreden a].s breken, zer\¡en e¡r beìan:
delen. Opzaklcen rran lrrllsnat€riaaì r¡¡ordt ook niet i¡ aLl-e bedrijven gedaan;

een gJrcte ve¡:sclreidenheid aan nac}l-ijles en zakaûretirgen wonit be¡rut.

Ft¡ncties (bet:oepe¡) zoa.l-s die worden besclrever¡ i¡ de CAO voor de droge bulk
sector c¡nvatte¡ een veelheid aan t¿l<en. Ee¡l l<erurerk r¡an de ñ:ncÈiebescìrijvi¡-
gen is dat in eJ.ke hogere ñ¡nctie ook take¡r zr:]-ler¡ rrceten worrien verz:ictrt
uit (alle) Iagare ñ:ncties al-s de sitr:atie dat vereist. In bijtage If .D wordt
dit verder uitgæer)<t.

2.6 grcau:Acrroepe¡t

De d:oge h:Ik goedel-n zijn in dit orderzoek verrdeeld orrer acùrt produlctgrcepen
(zie ook bijlage II.E):
la) ertserr

1b) \¡a.ste brardstoffen
2a) rr-nre ¡ni¡emlen en bo¡.¡materialen
2b) lcunsEnest en grcrrlstoffen en zcr¡te¡r

3a) granen en de¡rit¡aterr

3b) peu.tvnrcàten en oliehcuderde zaden

4a) ferze en non-fenæc¡roqt
4b) werig afr¡al.

De verdelirg r¡a¡¡ de proùl<tglrcepen over de verschillerde t}æe¡ bedrijven is
al.s volgÈ (zie oolc figuur  ):
T\'pe I (0 - 35 werloeærs):
De adrt prcù:]ctg:loepen vJerderi 64 x aargeboffen, verdeeld cn¡er de 34 ver-
schille¡de bedrijven. slechts tq¡ee r¡a¡l deze bedrijven slaat produlcten uit 5

of ree¡r g:rtlepert over. ToEaaI tonnage: teer da¡r 11 uriJ.joen ton dæ¡:zet.
T)æe II (35 - 100 werlcurcr^s):

De groepe¡ werrlen 36 x aa¡getJoffen, verdeeld or¡er de 15 bedrijven.
Voonl de grre¡:en 7b, 2a, 2b en 3a sprirgen eruit. In tlúee bedrijven werden
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5 of neer grrcepeJl cnrerrgesJ.agen. Totaal tonnage: nriJn L5 niljoen ton door-

zeL.

T\æe III (> 100 werlaneners) :

In de 23 bedrijven werd 50 x een prrcd:i*groep aargeJauist, waana/an 7b, 2a

en 2b het reest fi=quent. In ta¡ee bedrijven wenlen 5 of neer groepeJr ct\¡erle-

slagen. Totaal tonnage: bijna 128 niljoen ton doonet.

oonlol bedriiven (sektor)

f B.d.i¡t"9roo,," 
'

N Bcdriilsgroolic ll

E 8.dr¡ifsgrooite rll

o ro d u kfg ro epen

fi$¡lr 4: Het aantal- bedrijven uit de selctor dat éé¡l of neer proùlcten uit
een g¡€ep doonet vteergegeven per produktgnoep en bedrijfsqroot-
te.

In totaal- zijn er zes bedrijven die een breed fadjrgpald<et cn¡erslaan; dit
is 8? van de bedrijven uit de droge lr¡lk sector en 16t van de bedrijven die

aLleen aan overslag doen. Àls de produlctiebedrijven niet neeger.ekerd worlen,

slaan de 39 süJs¡adoorsbedrijven 125 niljoen ton per jaar orrer: 8l-?. De reste-

rerde 34 bedrijven doen de overblijverde 19t.

Granen en derir¡aten en lsmststof (poe¿e¡:s) zijn niet in gespecialiseerrfe

bedrijven orderzoc]]t. De gr:anen en derit¡ate¡ valÍrcge recente orderzoeksge-

gevens van de ta¡d¡or¡¿universiteit Wagenirgen, de lcrrstofuoeders ordat deze

produlcterr overgeslagen worden door en ten betroe*¡e van de cÌ¡gttiscìe ùdus-

trie. Hier worrlt de aarnvezigheid r¡an een ariceidsc¡nstarxiiqhedenbefeid er¡ -
regfue verordersÈeld.

22
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2.7 De steeloroef

om de reiJcr^rijdte van problenren en nngelijke oplossirgen i¡ de sector i¡
kaarE te brergen is eer¡ steeþroef van 13 bedrijven genonpn uit de 72 ær-
spronkelijk bescfror¡¡¡de beclrijven. rriedcij v¡as de voorrtaanste cnrervegirq orn

een zo breed nngelijke aan nngelij)<heden voor de genoende
aspecten i¡ de steeþrrcef te hebbe¡l; het verlsijgen van een evenredige
verrCeJ-irg r¡ras niet de leidr.aad.
De 13 geselecteerrte bedrijven zijn nret de oorsprcnkefijke 72 verrgeleken op
doorrgezet tonnage (figrren 5 en 6), aard van het bedrijf (figuren 7 en 8),
produ]<tgroepen (figuren 4 en 9) en per:soneerscrmrarg (tâber 2.s). De rnede-
werkirg aan het orderzoek was rrijwirlig en vrijbtijvend. De gegevens zijn
anoniem gemaaJct door geen afzorderlijke bedrijven te beschrijven.

lonnog6 x t000 (sektor)

100

Bcdriilsgrootlc I

8êdriilsgrootl! [
Bcdriilsgroottc lil

8.s62*
6 2.05 |

120

I
N
E

SSrSc

Figuur 5: Het i¡ de selctor doorgezette tonnage d:rcge br.rìJ<goederen orrles¡er-
deeld naar aarrå van het bedrijf en bedrijfsga:ootte.
S :er worrlen uitsluiterd d:rcge btilk stoffer¡ beåarrlel_d;
S*: tuf(go€d beìardeld;
Sc: jf ñet een str.uadoor^s-

afdelirg voor d:rcge bulk.
I en Sc gave¡ geen
fsqroott II en Scj s*). Door deze

en totaLe¡r niet rechtstreeks uit
gepresenteerde gegevens af te leiden.

Het grcotste deel van de t)æe rr bedrijven uit de grcep van 13 gesrecteerde
bedrijven sl-aat stecl¡ts een zeer ktei¡ percentage over. rn de steeþroef

25.6 64
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geven cle door dit type bedrijven doorrEezette tonnages (81å) dr:s een verte-
kerd beeld (zie figuræ 5 en 6).

ronnoge x 1000 (sieekproef)

50

40

45.60 I

r
RÑ\\

I

Eedrillsgroorie r

Bêdr¡ilsgrootl. lt

Ecdr¡¡lsgroottc ilt

1.25 O.7Z o.oE 1.256

soorl bedriif
Fj.guur 6: Het i¡r de bedrijven uit de sÈeeþroef doorgezette tonrnge order-

Ve¡rdeeld naar aard van het bedrijf en bedrijfsgrcotte.S t.r worden uitsluiterd droge tn¡:* stoffen-beltardeld;
s*:
sc: rs-

afdeli¡q voor d:rcge trrlk.
Aonlol bedriiven (sektor)

! Bedrijfsgrootle I

N Bedrijlsgrootte ¡t

L_-J HedrrJlsg.ootte lll

Soori bedriifFigrur 7: De bedrijven uiÈ de seJ<Èor orne¡r¡erOiriela naar bedrijfsgootte ert
bedrijfsaarri (bij tvee bedrijven is deze irrleling noeifiiX te
hant€rer¡).Þ :er worden uitsluit€rd d:rcge txrlk stoffen beìa¡detd;
s*:
sc: rs-
afdelirg voor drrcge bulk.

16

I

I

14 l-
14

12

r0
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Åontol bedrìiven (steekoroef)
35

3

,q

2

1.5

1

0.5

0
SS'Sc

Soort bedriif
Figuur 8: De 13 bedrijven uit de stÆþrlef ordeñ/erdeeld naar bedrijfs-

grootte en bedrijfsaa¡i.
S :er v¡olden uitsluiterri drrcge btùk stoffen bel¡ardeld;
S*:naast droge bulk goederen worrit ook stuþoed behardeld;
Sc:ccrnbj¡atiebedrijf: een pr.odr:lctiebedrijf Í€t een str¡radoors-

afdelirg voor d:rcge bulk.

De l-3 bedrijven vor¡en qua aantal L88 rran de sed.or en ne¡ren bijrn 40å lran

de doorzet voor hun rekenirg.

:rn:ol bedriiven (sleekproef)
7

6

5

4

3

2

1

0
lo lb 2o 2b 3o 3b 4

produkTgroepen

Figuur 9: Het aantaL bedrijven uit de selGor dat éé¡ of meer produlcten uit
eer¡ gtroep doorzet $¡eergegeven per proù]<tgoep en bedrijfsq!rcot-
te.

I Scdriilsgrooile I

N Sedr¡ilsgrooltc il

E Bcdriilsgroottc il

F

F

I

I
I

F
I

I Bcdri¡lsgroottc r

N Ecdrijlsgroortc rt

- 
Bedriilsgroqilc r¡r
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De verdelirg van produJctgrroe¡:en over de ver^schill-erde t/pen bedrijven in
de steelqrroef is al-s volgt (zie ook figrur 9) :

Bij de type I bedrijven in de steeþrrcef wordt geen 2b cnrergeslagen e¡¡ is
er geen b€drijf met een breed ladjrgpa]<ket.

Bij de Èype II bedrijjven in de steelproef konren de rneeste goederen uit 2a,

3a e¡ iets ni¡der uit 3b. Dit kqnt goed overeen net de sed.orr;egevens. In
deze gnrcep lccnrt, ook eennaal een bedrijf ret een breed ladirgpaHcet voor.
De ne€ste goeda:en bij de t1æe IfI bedrijven betroren tot de proAu:<tgroeperr

1a, lb, 2a en 2b. Dit kcnrE goed c,vereen net secÈorr¡egenrens. In deze groep

komE één rnaal een breed ladirqpakl<et vær. zo.¡Iel in de sector als i¡ de

steeþroef is produÌ<tgroep 4b niet aargetroffen.

Tabel 2.5: De herkornst van personeel- naar bedrijfsg:ootte

nedrijfsgaooEte Sector Steagoef ÈrcentaEe

qæe r
t1æe II

t1¡Iæt Trr It.765

15

53

7

626

772

92

410

880

totaaLa) 13. L63 L.382 l_0, 5

a) OpgenericE rpet wonler¡ dat de personeelscrmrarg scrns niet geheel
duidelijk r.Jas. È werden door verschillerde i¡forrnanten verrctrillerde
cijfers verstrelcE. Hierrloor kan een optreden il de
ovenreÉ,egernvoor¿iSirS van tlpe II bedrijven (ret 538) .

Ongeveer 3OO rran de 1400 personen i¡r de orrlerzoeksgroep zijn ordersteu:rerd

(technische dienst) en de resÈ is arder i¡direcÈ pa:soneel. De verhoudjrg
direct en i¡direcÈ personeel varieert sterk per bedrijf. De verhoudirg

'volledig toezidrtlrouderr tot rvolledig operatior¡eelr varieert van Lo tot
30å toezicÌrt. k zijn bijna geen uitgesprolcen versclillen die nret het
aantal werlmerer= i¡r het bedrijf salrenhargen. Een uitzorderirg is het
retatief gnote percentage orde¡:steur¡erde nrede$rerkeJ:s bij bedrijven met 1oo

of rneer r¡edewedcers.

È wordt rnet veel ver:schillerde uitzerdhn::¡eaurs gø'rerlÊ en nagenoeg niet
nret de Sticìti-rq Sarre¡nr¡erkerrle Have¡bedrijven. De uitzerdlsrachten ]sÐnen 15

tot 20 * van het totale per:soneelsbestard uiünalcen. f zijn verråer naür{e-
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Iijks pafttiret-s. De leeftijdsgroep jonger dan 25 jaar Ìijlct in vergelij-
kirg tot de oudere categorieërr werloerers wat ordenrertegerrwoorrligd.

È is naut^reJ-ijks verloop van redewerker^s, borrerdien worden ¡r¡ederu¡erker:s die
het bedrijf verl-aÈen neestal niet venrargen. E is wel een stijgirg i_n

i¡rtrede niveau waar te nenpn. l,leer middeLbaar geschoolden vergelekerr net de

orgescìoolde of lager gescltoolden. Het i¡tredeniveau is cnrerwegerd LÐ voor
operationel-er¡ en MÐ voor toezidrtlrouders. De adrterlgrord is haver¡-

vaksctrool, o<-zeevarerden, contractoròedrijven, wegenbow en bagger.

!,Ierwirgspnobletnen, zoaÌs eLders i¡¡ de Zeelaver¡s , zí)n weinig aargetr"offen,
nede door het niet vewargen van uitt¡ederd per:soneel. De IeryEe va¡r het
dienstverlcard is nreestal ¡ni¡i:naal 5 jaar.

De 13 bedrijven zijn verhoudirgsgewijs qefijk verdeeld or¡er de diverse
zeehavergebieder¡ i¡r Nederlard.
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3. EE I.IETÍDIE VãIT II{\TEIXâRISEGN EI CRIE{ET

3.L Inleidirg

om doett¡efferde beheersnaatregelen te lsÐren adr¡iseren ter ninilnatiserirg
van btootstellirgen (= contact, ¡ret scladelijke stoffen), is irøicltt nodig

i¡r de factolæn die deze btootstelli-rg bejrr¿oeden. Voorts dier¡t de rethode

van herl<enren en evalueræn van deze factoren afgestend te zijn op Cie orderde-

len van het prcdr.rlctieprrcces die ret een beàeerssb:ategie bei:r¡vloedbaar zijn.

In ùit orrlerzoek zijn de i¡ de sector gebruilcte stoffen en ¡rateriaLen geir-rnren-

tariseerd, vergelekerr en georderd. Dit is eveneens¡ gedaan voor de werlcsiü:a-

ties waari¡ contacÈ ¡ret schadelijl<e stoffen kan optr.eden en voor de toegepaste

rnaatregelen crn deze blootstellùg te beìeerse¡.

IÞt naqpa¡l r¡an de dæIt¡efferrlteid van matregeterr makt geen rleal uit r¡a¡t

ait crderzoOryject.; niel*ain i.s heÈ è r¡erar¡E¡oordelijlöeid ¡nn de bmrËle

o matrægelen te tErEn cm blootstellirgeri ælEefferd te væ¡læt. De

vrztag "Is blootstellilg doeltl€fferd værlçc¡ren?rr i-s reeds ItEt rnee! beantt¡oord

voor diver:se ñ:ncties, talcn en werlçIeld<el i¡ de d:rcge b¡lk sectror (De Cock

et a1. , Ig86i For¡¡els et al. , L984). l€t arderc r,loonfen: hier zijn duidelijke
gezordheid.srisico' s aam¡ezig.

In gargba¡e orderzoeks¡rethodieke¡r worrCÈ de bloortstellirg aan scåadel-ijlce

stoffen en de daarråoor ve¡uadrtæ gezødtreidsscàa.de gescìat aan de ha¡rl van

drie sooÉe¡¡ gegeve¡ìs:

- de tciciteit r¡a¡r è stof = de aard van het gezordheidseffect i¡ relatÍe
tot de dosis !{aa.EltÊê ren i¡ contact is ge}<cnren (dæi-s = concentr:atie x

blootstellj¡gstijd) ;

- blootsteltinçtija = de tijdsdu¡r van l¡et cor¡tacÈ ¡ret de stof (hoe langdtl-

riger en regelrnatiger lret contacÈ, træ gnoter de l<âns o¡l gezordheidsscìade) ;

- de sper¡trati.e r¡an de stof (tþe lroger de coræ¡rt¡:aÈie, hoe $oter de ]ca¡rs

op gezordlreiassctra.Ae¡ .



22

In dit orrlerzoek staan de ¡ret beùreersraatreqelen beitvloedbare orderdelen
rran het produlcliepræs centraal. De ræderen hien¡ær zijn enerzijds dat
het recl¡tst¡eeks r¡aststellen van dergelijlre gegevens voor alle nngefijlçe
produlcten en werkcntstardigheden in de sector zeer tijdroverrt is en dit bor¡e¡r-
dien cn¡er ee¡r reeks wan ja:æn volgelrcr.rten ¡¡æt rronden (er¡/of uit geganens
cn¡er het verleden gescàaÈ næt rrorder¡). Àrderzijds zijn i.t1 beperkte nrate
rest¡ltaten uit ee¡deæ orde¡:zoeke¡¡ bescùrildcaar.

De ot¡elgeslagen tonnages van produJcterr wissel-en van dag tot dag en wan jaar
tot jaar, zo blijlcÈ uit lpt værqrle¡:zæk. Dit naakt het zeer noeilijk om

de blætsteuùg i¡ talen op een bet¡rcuubare wijze te scìatte¡ en gezord-
heidseffecte¡r te relatære¡r aan bepaaJ.de bestarddelen. lGt narre op s€ctor-
niveau (nraar ook cp bedrijfsr.iveau) lo:nnen voom-t cp terrnijn glrot.e ¡¡aria-
ties cptr^eden i¡ de prodr-ù<terr rd'aalllpe genærkt rrorfü en de taken d.ie worrCen

uitgeoeferd. Verr:ler is de scns geheel persoonlijlre wijze wàa6p deze tal<e¡r
worden uiÇeæferd t¡an i¡vloed cp het i¡dividr¡ele blætstellirgsniveau.

De volgerde werlcrijze is gekozen:

- het scåadelijk vernþqen van prcù:kten beærrlelen cp basi.s r¡an lite:atrrur-
orde¡zoek raar algenere lite¡raüur over dosis-effect relaties en 1iter:a-
tu:r specifieJc over dnsis-effect re.laties bij broortsteui¡g aa¡r stof-
deeltjes i¡ de l¡clrt. Het ordetzoeJ< i.s beperkt, toÈ, dÍe effecte¡r die ont-
staan na o¡lruìle via de befargrijlcste blootstellirgsrulte i¡ de dnoge bulk:
het i¡adsren van a¡even:l stof. È i-s geen aardacåt beEfeed aa¡r effecten
door huidcontact, er¡ dær irgesÈie;

- op enl<ele orderdelen de t*erkcrnstardþheden die de hoogte r¡an de coDCêrF

b:aties i¡ u¡erlcsib¡aties beir¡vtoede¡r, tijdens rrrerþIeJ<Jcezoeken i¡¡ver¡ta-
ri-sercr¡t

- blocttstelliJtgsÈÍjden scfìatt€¡ uit rarrraag bij uiFoer.erden van tal<en en

toezidrthcuders.

In pa::agnraaf 3.2 rnrdÈ de ]ceuze r¡an de veuanelde gegevers nader to+
geridrt. In pa¡ag¡raaf 3.3 rprdt ve¡¡eld lræ deze gegevens zijn georderrt.
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In een bedrijf verei-sg lret plarmatig clrgaân ¡ret scl¡adefijke stoffen zcn¡eL

beb:olckentreid van ats afsterunirg tr:ssen redæerlcers uit ver=cltillerde geledirr-

gen. IJ¡ het Arlco Infor¡mtie Systesn Toxi-sche Stoffe¡r worden h.ie¡r¡oor enkele

uitaargsp¡nten gegenten (æ4, 1,989b). In parag::aaf 3.4 worden deze uitgargspun-

ten l<oÉ, sanergeñrat. Ve¡der rorlt hierin aargegeven cçl welke facetten hien¡an

de 13 bedrijven nader zijn orderzocht.

3.2 Bdìeercbare factore:l die de blætst€llilp beiintloede¡'t

3. 2. 1 Scìadelijk vernngert

Het sclradelijk venrngen rran stofdeeltjes rrordt bepaald door:

- de toxisclre werkirg wan de stoffen waaruit het prodr:)<t, is sanergesteld;

- de ¡rate waari¡r stofdeeltjes bij het verker¡<e¡ r¡an het prrcùrlcE i¡ de orrge-

virgsludrt l<rrrcn;

- de rnate waarin de rrrijl<cnrerde stofdeeJ.tjes de ludrtwegen ]<r.¡nner¡ bi¡nen-

drÍrqen.
Slechts die laatste tr,æe elsrænte¡ ]o¡r¡nen ret beåeersnaatregelen worden

beifivloed.

Van alle stofdeeltjes irr de ludrt lsmren slecfits die deeltjes net een aercdy-

narniscñe dia¡reter lclei¡er dan 50 à 100 ¡.au rcrderr i¡geadstrl. Dit deel van

het stof r.¡ordÈ æk ráEI rrt¡taa,lstoftr genoad. UeÈ çrcotste deel van het totaal-
stof i¡1 de irgeadsrde lucàt worrlÈ in het, aitenùafirqsstelsel i¡ de neus, nrcrd,

]ceel en luctrÞijp of brcrÈriär afgor:arg'en. Àtleen zeer klei¡e stofdeeltjes
]o:nnen diep i¡ de lorgen dærdrirgen; te reten Ae deeltjes net een aarcdyrani-

sclre diateterrran 3,5 - 5 ,.m e¡r klei¡er. Þt gedeelte van het rrtotaalstofrl

wonlt rrres[¡i¡abel stoftt genoad (Bofeij et al. , L987').

De verde.lirg wan deeltjesgrocrEtes ka¡r'va¡r een grtctt aantal factoren zoaLs

de plaats van herkc¡nst en de sa¡¡enstellirg \rut prodr:kten afhargen. Uit het

Iite¡:aü¡r:::r¡rderzoeÌ bleek dat de i¡delfuS van stor{goed naar str:ifqeñ/oeliq-

heidsklassen (VRC¡,!, 1984) de enige vær een grcot aantal stoffen toeqarike-

fij¡(e en besctrildca:æ i.rdeliry l,as qn de Ílrvloed van het prrcddct. op de bloot-
ste11i¡g aan stof te lca¡alcterjseren. De sbrifgevoelisteid geeft eer¡ i¡dicatie
rran de ¡nate waarj¡r stofdeeltjes r¡ee¡rstard biede¡ aan opnaIIE irt ludrtst:lolen,

en is daaaree een aarwijzirg vær heÈ geÌtalte aa¡r tcrtaalstof i¡ de luc¡t.
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Voor een aantal scàadelij]<e stoffen zijn door Oestolrrfigen afzorderlijke
gezordheid-slo:rrlige 9€n$¡aarden gefonuleerd. Bij het vaststell-en va¡r deze
gezordheidla:rdige waarrCe lprr:lt het volgerrte uitgargsp¡r¡t gehanteerd: r'de

concenEatie, werke, voor zover de huid.ige kemi.s r:eiJ<t, bij herhaalde oçosi-
tie ook gedr:rerde een largere tst zel-fs een arlceid.sleven o¡r¡r¡atterde periode
in het alganeen de gezordheid va¡r zo¿el de werlcterre¡:s a-Ls ook hun rngesrac¡t
niet be¡radeeltr' (æ4, 1989c).

om in pr:alcEijksib¡aties de doeltr.efferdheid rran beìeerîsnaatregelen in brede
zi¡ te toetsen wordt i¡ de Æboraad de Itaxi¡oaaL Àanrnarråe oncentJ:atie (afge-
kolt': r'Gc) oP b'is r¡a¡r de gezordheidsls¡rdige grenswaarrre vastgesteld. onder
de Ìac ve¡-staat nen de over de tijd gemiddefde ¡naxi¡rale aârvaa¡de concenþ:atie
bij een bLootstellirgsdur toE I u¡r pen daq en niet ¡reer dan 40 lItrr' per Ì¡¡eej<.

Voor stofrronnige blocÈstellitgen zijn r¡ßC*laan en qden¡errieeld in drie
categorieèn (æ;4, 1989c; bijlage 3):
1. 'hJrderlijk stof"
2. tfibrogteen stof';
3. raeriosolen ret een veranferlijlce sa¡renstellirg'.

Àls hj¡derlijk stof worlen die stofdeeltjes aargererJct r,,ut¿ñ¡an be]çerd is
dat die zelfs bij jarænrarqe, niet oæssier¡e, btooÈstellìrg geen schade-
Iijl€ effecte¡r op de gezordheid tært gevolg geìad hebe¡. voor stof dat niet
als hj¡derlijk stof wordt aarganrerkt, ôr.s w:aarbij na blootstellirg wel sctrade-
lijke effeste¡r voor de gezordbeid zÍjn te ven¡actrte¡, worrden tagene gr€ns-
waanten dan r¡oor hlrOerlijk sÈof gelrarrteerd.

on voor stoffen zorrler l4cnaanate een sct¡atti¡g te lo¡nren geven over de cñ¡ranq
r¡an risicors door langù:rige blootstellirg aan òie stof zijn en betr¡r¡ba:¡e
blootstetl (bij rroor)<eur over een largere terndjn) er¡ bet¡or¡wl¡are
effectgegerrens noodzal<elijk. Beide sootte¡ gegevens zijn
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têzondheld3rls lco
Per Èaâk
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FÍ$rur 10: Een schsntisctr overzidrt r¡an de besclrcutde factoren die het

¡rcÈentièle risico cp gezordbeÍdssôade dær bloot-stellirg aan

stof berirlrloeden. De uertodjze bij het cpvolgen rran werki¡stnrcties
en de¿r¡e.lijlæ is niet cp dezelfde wijze al.s de cnrerige factoren
orde¡czoct¡t (zie de Ìtæfdtelcst) .
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echter (net nare i¡t ccrtù¡inatie) sleclrts in beperkte ¡nate voorla¡den voor de

droge bulk. In een aantal- ganall-en zijn wel blootstellirgsgegevens bel<erd.,

rnaar vaak brijl€n epidern-ioJ.ogisct¡e gegeverLs te globaal om een risico-
analyse te ]sÐnen rritvoe¡:en.

Slechts voor een aa¡rtal bestarddelen uit de produlcterr il de droge butk sector
zijn dergelijlce lßC*narrien beschildcaar.

IAC-qraa¡den geven alleen de nonen \i¡eer voor de naximal-e blootstellirg aan

éé¡ enlçele stof. In de pralctijk rvorden ¡rederyerl<e¡:s in de d:rcge bu.Ik aan

rperdere stoffen @elijk en na elkaar blootgesteld. De stoffer¡ la¡nnen i¡
cc¡¡ù¡i¡atie nret elkaar een arrler effect heÞe¡ dan afzorderLijlce stoffen,
rnet als gevolg dat lac*raarråen dan geen goede l-eid::aad neer zijn. De beperk-
te bescl¡.ildcaarheid rran lAC-ft¡aarden en de relativerirg cn¡er de gezorxiheids-

)curdige rr¡aarrde bij geccmbineerde blooÈsteltirgen, ¡naal<te¡ het onnogefijk om

het ka¡alcteri.ser€n wan de toxiciteitsrma¡de rran prrcdutlcten uitstuiterd op

¡ßc+¡aa¡ten te baseren. De uitei¡delijke toeke¡nirq'yan de toxiciteitsr¡aarrCe
is gebaseenl op de gegeverrs uit het lite¡:aü.¡t¡:prde¡:zoek (bijlage I.C). De

opbrergst his¡¡an is ve¡wer]<t zoals i¡ bijlage fIf.A is aargegeven.

ptrcAu*tç¡¡epen worråen uit€irdelijk georderd op basis r¡an de ¡rpdale scores
op toxiciteit en sb,rifgetroelidreid, uitqaarde \ran een waarrferirq op een

driepuntsscìaal.

3.2.2 Factoren die het rurentare blootstellirgmiveau beitvloeden

Þ l<aJze \¡an appr:aürr en bebeerwabægelerr
In dit o¡de¡:zoek i-s het aanttl te bescåcn¡q¡e¡r factor:en, die de nrcmentane bloot-
steUirgsrliveaus beiiñvloeden, beperkt, tøt:
- de afstand tot de bron: blooÈstellirg$iveaus zijn hoger raannate ¡rer¡ zie¡

dicìter bij de bron bevi¡dt;
- aarrå van de tectrriel<: bloqtstell.irgsniveaus nerren toe rnar¡naÈe er bij de

uiWoerirg van de werkzaarnl¡eden ¡reer hardelirgen net de prrcdr:J<ten worrCen

uitganoerd en het te ve¡*¡erlce¡r proàrlct ¡ri¡der is afgescùrernd van de o¡r
gevirq waarin werlssrc¡s zidr bevi¡den;

- nivear:s wan beheersnaat¡reqelen zoals i¡ het VBF genoand.
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De ee¡:sEe tl¡ee factoræn betroræn tot de tecÌ¡nisclre anrstardighedent de laatste
factor is een i¡dicatie van de besclt-i]<ba¡e voorzienirgen voor het beperken
van de blootstellfuS bij een bepaalde tecl¡niek.

Þ rrijze r¡an heù ln¡¡te¡æn \ran apfxuaünr en beheersaab:egelen

Met voorlicàtiJg, orde¡ridrt, tr:ainirg en werlci¡stnrcties la¡nnen rnedewerker-s

gerctiveerrt worrlen cm door een bes¡¡ste werkwijze sdlade aan de gezordheid

zoveel rcgelijk te b€perken en daarlcij hr:n werk goed uit te voeæn. De werk-
wijze bij het o¡volgen van verlci¡st¡r¡rties e.d. is niet op dezelfde wíjze
a-l-s de overige aspecten beoordeeld, cÍdat hieÈij gz€te i¡ter- en intraper-
soonsr¡ariaties la.¡nnen c[lt¡eAen. Boverdien ]<a¡r de aarvezigheid van de orderzoe-
lcer het gedr:ag van de rederter]<er beir¡vloeden. I.¡et i-s orrlerzoclrt of bedrijven
de genoende niddelen toepassen qr neden¡er]çe¡rs te sti¡rn:Leren i¡r een ber¡¡r:ste

]çer¡ze r¡an hr¡n werlcwijze (zie pa::ag::aaf 3.4).

3. 2. 3 Blootste[i¡gsEijde¡t
Voor het vaststellen r¡a¡¡ de t¡tale blootstelliJq maakt het niet uit of nen

]cortdurcrd aân hoge concerrt¡:aties is blootqesteld of largdurig aan lage
concent¡:atiesl). ûrzieàt in de c[jccun van de blootsEellinq l<an we1 i¡rvloed
hebben op het venvacìte rerdenent van beheersnaat:ægelen. ûn de opbouw wan

de blootstellirg cp tenújn te ]çar:akteriseren is iJr dit orderzoek ordersctreid
gemaalÊ tr¡ssen de duur r,la¡¡ de blootstellirS cp koËe tennijn (urcn Þer hreek)

en tl¡ssen de regeJmaat w¿ì¿trree cp larryeæ ternijn de kortdurerde blootstelU¡-
gen voorkcnen (dacren per iaar).

3.3 De ordeni¡Er van de bescùron¡le factoren

cebasee¡rc1 cp het voorgaarde zijn de volgerde zeven order:stree¡rte factorer¡
nader orderzæIt (sòamÈisdr ræergegeven in fig:ur 10):
1. de toxiciteits*¡aarrte en de stuifqevoelícñeid van prcåicten op basis wan

literatuu:rordenæk;
2. de beåeersnaat¡:eaelen, de aarr:l r¡an de techniek en de afsta¡rl tr¡ssen t¡ak-

uitvoerden'en de bron door een rorgærg cn¡er de bedrijven;

Bi j bepaatde stolfen kan een kortdurende btootstelting aan hoge
concentreties (ecn pickblootstetting) acuut ernstige ef f ecten
vcrootzeken.

r)
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3. het aantaJ. uren per week en het aantal daqen per-iaar dat len is bloot-
gesterd cp çond r¡an vrdgen aan uiwoererde¡r of toezichthoders.

De zeven bescltot¡tde factoren zijn ç een drie¡rrntssclraal geolrderxl voor het
vaststellen van de prioriteit IrrE n:ree de afzor¡ierlijke factor voor nadere
beschorvrirg of aarpassùq i¡ aarnerri¡g )<cnrE (zie æk bijlage rrr.A):
1. lage prioriteitslclasse;
2. prioriteitsklasse;
3. hoge prioriteitslclasse.
IH tæJ<e¡re¡ \Ætn een IaEe ¡rioriteÍt beteJrer¡t niet dat er q¡rake zan zijn
\ran een aannarrlba¡e sib¡atie. Bij de veldere verwerkirg van de gegeve¡ìs

zijn de vijf laatsgenoende en door de bedrijven zelf beirvloedba¡e facto-
ren sanerg'etroegd. Dit i-s eveneens gebeurril ret de tqrce eerstqenoe¡de facte
ten, die het scìadelÍjk venrngen beii-rwloedeJ¡. Uitei¡delijk rærden wat het
schadel-ijk vernwen van prodr:kterr betr€ft cp træe nivear:s prioriteiten ge-
steld. Per c¡¡erslaqactiviteit worde¡r cp taalcriveau en cp het niveau van de
overige vijf bescìcutde factoæn prioriteiterr gesteld. Een rndere arnlyse
r¡an deze prioriteiten leidÈ niet toÈ een toen¡ure rran infonnatie en is dan
æk niet uitgevoerrl.

Atle in de orderzoctrte bedrijven aargeb:offen prrdulcterr zijn orde6rerrCeeld
i¡ adrt pr.odulctgr€epen. Bi¡rpn elke proaulctgloep zÍjn de prrcdulcten gegrrce-
peenf rnar prrcdu]<tcateqorieëJt. Ee¡ proô:]ctcategorie ber¡at diverse prodr:lct-
n¿¡rrEn. Ðrcdulctnare¡¡ ]o.mnen op hl¡l beurt râreer verzarEl-begrippen zijn. van
ijzererts zijn bijværbeeld ci¡ca 50 plaatserr r¡an herl<c¡nst belcerrt. Velrcnt-
r.einigirgen i¡r er{se¡r (uiteenlcperde zr,ãu€ reta-len) }snrpn ¡¡ariäær¡ nret de
plaats var¡ her]<ccnst (en per ladi¡g). De ildeliry van prrcdulcterr bestaat dr¡s

uit drie nivear¡s van verzalælbegri¡¡æn (zie figruur ff):

er{sen

eroùi<tcategorieë¡

Íjzercr+s

produlct

ijzererts
ferzæilicon
piekijzer
erfs

Figwr 11. De drie nivear:s van de nassagoedereninfelirq
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Na de beoordeLilg wan afzorrlerlijl<e proù¡Ìcte¡ ç sclradelijk vermogen zijn
proar:rccategorieën en proAu:*groepen i¡gedeeld cp basis van de ¡u¡dal-e waarde

van de beoordelirg op lagere niveaus (zie figrur rf). (De nndale waarrCe is
de nreest voorkornerde waarrle in de g:rcep. ) Afzorderlijlre produlcten l<¡nnen

een van deze rncdale waarrle afidj]<erde beoordeliJq he&en. In eerste i¡¡stantie
zijn produJctqrþepe¡ gel:argscJrilcÈ op basis r¡an de nrcdale waa.rrCe van de gmoep.

DaarnaasE, worrlen bor¡erdien afzorderlijke prcdulcten, waaròij aan één of beide

aspecten'r¡an het scÌ¡adelijk venþa'en een hoge prioriteit is toegekerd, afzon-

derlijk ver¡rel-d. Ee¡r nade¡re bewerkilg rran deze rrcdaJ.e vraarrien leidt niet
tot een toena¡re rran j¡for¡natie en i-s dan ook hrit€Jr besclrqllri¡q gelaten.

In de sector heerst een bepaalde tnditie bij de organisatie vêìn het uiWoe-

r¡erd werk (zie cAÞbepa]-i¡gen i¡r bijlage II.D) . !{er}czaa¡ntreden zijn niet stril<t
ge¡!ryeld aa¡r ñ¡r¡<ties of lærgoroeperr. In dive¡:se loorgnrceperr behoort nen

niet alleen produktietakerr uit de eigen lærgnoep uit te voeren, rnaar tevens

taken uit de lagere toorgr:oeperr. E vprdt hieÈòij geen striJ<te roul-atie van

tal€n gelranteerd. In tgrenerde ¡nate r.¡orCt, ter bevonderirq \ràn de alge:tene

i¡zetbaa¡heid van ¡nedq¡erlce¡:s, ganerÌ<t uet cc¡rù¡i¡atieñ¡ncties.

Deze t¡raditie ter¡ aa¡øien r¡an de organi-seitie \Æm uitvoererde werlçzaa¡nheden

en de doelsteUirg on aanbeveLirgen te ridrten cp beleersnaatregelen, naken

het r¡oodzalcelijk crn het produlctiepræs cp taalariveau te arnlyseren. O¡n het

ve¡ba¡d tr¡sser¡ dive¡se take¡ irtziùtelijk te hcr¡den ' zi)n ze gegrrcepeerrt

naar gelijlsærtige activiteitæ¡r: Iæsen, lade¡, tenæi¡rr¡erk, verædelen en

opzalcken.

In het orde¡:zoek zi)n, gæLen hr¡n c¡nrJa¡g, de volgerrle drie activiteiten nader

bescl¡cr¡¡d: I-osac.tivitciten, raadactivìteiten er¡ Terrei¡n*erkzaarnheden. Þar-
naäst, vqde¡r i¡ de ordenodrte bedrijven rng arrlere q¡erlczaamÌrcden zoal-s

Veredelirgsprccess€n (brekeJ¡ en zãrer¡) en Opzalckert (ver- en heryairker) vart

truJJ<goederen plaats. Deze laatste tr¡¡ee activiteiten zijn nirder uitpt¡tt€rd
beærdeetd curdat zij rnirder algereen (in tenen van aa¡rtal bedrijven, aantal

prodr:lcterr en tonnages) voorkoren. I{el is door de bedrijven aargegaren dat

activiteiten zoals het veredelen en cpzaklren van produlcÈen i¡ toenerende

rnate door str¡radærsbedrijven worr:len uitgevoerrt.
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@ de boven aargegeven wijze ontstaat per activiteit eer¡ cn¡erzie¡t van de
toepassirg van de stard van de tectur-iek in de orderzoc¡te bedrijven. Dit is
aargevuld net gegesrens uit het voororde¡:zoek, lorte i¡¡ver¡tarisaties op a¡dere
bedrijven, toegezorden doo¡¡rer¡tatie over nngefijke oplossirgen er¡ literatrrur-
orrferzoek.

Niet alle tijdens het werþlekords:zoek besclrcr¡r¡de tål<en zijn in de priori-
teitsstellirg neegenoren. Uit de lcrelp.rrtenarnlyse (zie paragn:aaf 1.4) bfeek
dat bij bepaal-de tåker, zoals toezid¡thorder¡, nürder hoge blootsteLlirqen
te ve¡vad¡ten zijn. Het orrle¡:zoek is beperlct tcrE die tal<en die orrier de ¡neest

orgr:nstige cnrstardigheden r"¡or:rien uit4evoerd. Na vertceterirq rrdr¡ deze cnnstan-

digheden za-l- de blocrtstellirg voor overige tal<e¡l ook ver¡ni¡rleren.

Uiteirdelijk lsrrst @ Ín rrcIçude rran piæiteit r¡wde¡r

FrarçdtncÈ. Àan de bij een lçaafae activiteit Me taJæn lorrren r¡e¡-
rrcIgers naa-re Ficiteiten riwderr geæven.

3.4 Het aròobeleid

In het ords:zoek zijn aspecten, die het vortrge\/en r¡an het ariceidsonstarrlig-
heden-beleid i¡ het algereen en het toxiscl¡e stoffenbeleid i¡ het bijzorder
ls:nnen ordersteu¡en, qp ¿ìanelezi$eid orde¡:zoct¡t. De gekozen aqgecter¡ d::agen

bij aan salûenhiltgl en afstemnirg bij de bspanni¡gen rra¡r neden¡er]<ers uit
diverse geJ.edirgen.

Be.leÍdtrmÈen
Bij het vonrgeven r¡an het, bedríjfs¡celeid is tret aan te raden on beoogde doelen
\rast te leggen in planren. Voor bedrijven ret reer dan lOO werlme¡rers bestaat
een wetÈelijke verptidrtirg tot het naken \Æm een albr
jaarplan en allcejaanrerslaq (a¡t. 4 en 10 Allcorct).

Een beJ-eidsplan geeft de ridrtirg ¿ìan vær de uitvleri¡g van het beleid.
Het jaarplan rægelt de activitæite¡¡ die in de periode \rz¡n een jaar uitgs/oerd
rpete¡t rprrder¡ c¡rn het beleidsplan te venpzenlijlæn. In het activiteitørplan
horen orderwerpen als:
- het þeffen wan maatregelen: wanrer worden Hell<e maatregelen uÍtgevoerrt;
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- het toetsen van de doelt¡efferdheid van nraatregeten: wie voert het uit,
!üanneer en hoe r.¡orrlÈ het uiÇevoerd (arf. 182a vElF) ;

- trai¡i¡q en opleidirg: wie volgt lraruer, welk plrcga:amna (arf,. 6 Allcouet) ;

- werki¡stn¡cties: wanreer worden deze heràaal-d en everrtr¡eeÌ bijgesteld;
- orderlrqrd: wie voert lrãrIEE cp welke orrlerdelen het ordelàoud uit;
- organisatie en taalcverdel-Írq: take¡ ret bijbehor.erde ver=ntlvoordelijldeeden

en bevoegdtreden van alle lagen in de organisatie: wer]<vloer, lijrunanagenent,

stafafdelirgen, deslcrdige dienste¡ en tcçrnanagenent, (aÈ. 31 Àrtccn¡et) .

Het spræelcE wa¡¡zelf dat beleiòs- en astiviteiterplannen pa-s lqlnnen werker¡

a1s ze cp sclrrift staan en i¡ pra]<tijk wonlen gebradrt. Bij een activitei-
tenplan hoort een periodieke Er¡al:atie. Ee¡ jaarplan l<an het besEe adtteraf
geèrralueerrt worden. De resrltateJl rì¡arnnan krnne¡¡ worden opgencmen i¡ het

Arico-jaawerslag.

De aanv,rezigheid van dive¡:se arbo-beleidsdocr¡ente¡ is geitventariseerrt:
j¡ts¡tier¡erl<larirx¡, beleidsplan, jaarplan, jaanrersJ.ag, sociaal- jaar-
ver:slag, reÞjaanrerslag, oR-jaanrerslag, \õ{-jaanrerslag van de oR etc.
(zie bijlage w.c voor een uitgrttærde lijst rct itans).

F\rEticftari.ssert
Organisatorisc¡e nraatregelen zoals tret aarnrijzen van ñ:rrtionarissen ¡ret

duidelijke tal<e¡ en berroegdheden ]sJnren bijdragen aan het efficiè¡t verlcpen

wan het rcalise¡ær¡ r¡an tret arbei@eid.

Voor taken die een gespecialiseerde ]cenrds of vaardi$eid vereisen, l<ttnnen

stafafdelirgen of desJo-rd.ige dienste¡¡ als een bedríjfsgezordheidsdienst, of
veili$reidsdienst r¡prden i¡gesdralefd. F\¡rrtionarissen die zidt bezighorden

net de keqze r¡an niew¡e gr,ondstoffen, aansdtaf van ap¡nr:attrur, ontrverpen

van nia¡wbcr¡v en/of orderhc¡¡d en c¡nbcr¡r.¡ \Æìn m¡rdlines¡ betrolæn ook rekenirg

te hcr¡den ret gezordheid.srisicors bij het rrerlcen ret toxiscåe stoffen. Deskun-

dige diensten lsmnen deze fi:nctiqnrisser¡ adr¡iseren (art. L7, 18 en 1-9 Arào-

wet).
Het bestaar¡ van (contacterr net) diverse i¡terrp en er<terne ñ¡¡ctior¡arissen
is geirventariseerd: personelsftutctionari-ssen, veiti$eidsfr:nctionaris,
E:tEÞ | eJîs, Bedrij f sbnrdræer, æÞlede!€rke¡:s en orrerige contade¡.
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Overleg
overlegvorren als oR, werkoverJ-eg of veiligheidscc¡missie hebben ee¡r fu¡rctie
op het gebied van (arf,ikelen 13, 14, l.S en 16 ÀrÈorct):
- sigrnleren van kracàte¡r en gezordheid.sri.sico's (art. l_2 Aricor¿et);
- beleidsr¡oorbe¡eidiry (art. 4, lid 3 tzn 6; art. 25 Arlccr¡¡et);
- toetsirg van naatregelen (ar{. 1g2a \ran het VBF).
De oR heeft de wettelijke nogelijlûreid het to:<isòe sÈoffer¡beleid nede te
forrn¡Ielæn' ridrtirg te geven er¡ te toetserr. ¡Iet is verplictrt een oR i]l t€
stellen bij orderzremirgen rran 35 of neer nedeuerlce¡:s.

Het bestaan r¡an òive¡:se ùtterre en e¡<terre overlegvornen is geirwentariseerrc:
OR, V@{rcie OR, Aròæie, Soci¡¡r ¡ædisct¡ Itearn, valòord en orrerige overlegvor_
ren. Bove¡rlien is geihvertariseerà of versct¡illerrle vonren van toetsirgsin-
strurrente¡ geÌranteent tprrde¡r: ver^ztrfunægi.sÞ:atie, orgevals_
rægi-stJratie (arf. 9), IüÞregi-sb:atie, werþlel<.qrie¡czoek, Prc, insped.ies,
spr€ekrur \Ærn een bedrijfsåÉs, rærkoverleg, lclactrten- en ideeënbus.

VærIifrirry
orn lede*¡erlcers cp verarrtrroorde wijze werlczaanheden te late¡r uitvoeren is
ordel-idtt en þ:ainjrq rndig ret r¡are bij nierne en jorge ¡nedemerlcer^s. Het
is de vera¡rtvoordelijkheid r,¡a¡r de tærJqever cm de rærla.p¡¡Er yan geric]rte
voorlidrtirg en i¡fonratie te voorzien (aË. 6 erboæt). nr aanvullirg cp
voorridrtirg verùierrt tet aanbevelirg cn d.ridelijl<e, Ìnrdelirgrsgeric¡te
i¡stn¡cties voor de rærþfeù<kerr cp te sÈe.llen. Goede instrt¡cÈies laten geen
rrri¡tte voor eigen intelpretatie. Ee¡r rærlssrer dient gedr:agsregels i¡ ve¡lcard
net aròeidscrnstardi$reden, dÍe cp de rærþrek r¡an lo:acùrt , zL)n rnrxgezet na
te lEr¡en (aÉ. 12 A¡,boept).

Het toepassen r¡an diverse voorlidrtirgsi:rstn¡re¡rten is geirwentariseerri:
c¿rmpagrË, posters, folders, borde¡1, bedrijfsbrad, cpleid.irg, werpi:rsÈnre
ties en overige ¡niddelen. Þarnaast is rngegaan of deze i¡rstnnnenten geric¡t
we¡¡den op doelg:roepen als uitzer¡tlqadrtc¡r en nians¡ personeel.
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4. RESLUEAmN

4.L Het scìadeLijk venøen per erodr¡lcÈcnrcee

In deze pa:rag:aaf wonlt de beærråelirg rran het sclradelijk vermoger¡ van de

proô:)ctert toegelicht. De vier orderscàeidden hæf@r-oeperr zijn:
1) ertsen en r¡aste b¡ardstoffer¡;
2) n:ne ¡ni¡e¡:aler¡ en bcr¡¡nnterialen, ]arstrrcsÈ en norcrdstoffen en orerige

zo¡ten;
3) ga:arnn, derivate¡¡ en olietrcuderde zadeni

4) añrat.
Aan de ve:sclrillerde p@ieä¡ is cp basis van liter:a-
tt¡t¡:prderzoek een Èoxiciteitswaarde en een stuifgaroeli$reidsnarde toege-
kerd. De toeqel€rde cijfers hebben bij deze waarrlearnlyse de volgerde beteke-
nis:
1 = lqe giæiteitslrlasse;
2 = lriæiteitsldasse;
3 = hqe giæiteitslrfasse
(de nate van prioriteit rraarnee de dæltJ€ffenlteid .tran toegepasEe behee¡:s-

naatægelen pJ-anmatig beænteeld dient te worde¡r en zo g:rcot nngelijk te
worråen gemaa]Ê).

4.1.1 De beoodelirry rran proùlctgrcepen

In tabel 4.1 worrclen de zeven proù:lctg:rcepen velleld ¡et 'Male'r toxiciteits-
en strrifgevoeli$teidsvaarrten als ørporrenterr r¡an het scàadelijk vermogen.

¡bdaal wiJ- zegqen: de ryaa¡de die het ¡reest, voorJ<cnrt i¡ de proarlAgroep.
Wanneer twee waarrten er¡e¡weel værlçrlrpn worden deze beide ver¡¡¡eld. De ¡rper
gedetailleerrte uitl.Jerkfuq r¡an deze gegevens is te vi¡den i¡ de bijlagen fV.À
en W.D.

Uit tabel 4.1 blijkE dat e¿tse¡ en r¿aste brar¡tstoffen het hoogste nodale
scåadelijl<e venþgen bezitte¡. EeJr lçaÉte¡<erriry i.s dat afzorderlijke pr.odu]<ten

uit deze grrcep, !úErâr €ì€ur beide cqpone¡ter¡ tra¡r het sclradelijk vermog'en een

hoge prioriteit vprdÈ toegekerd, sledrts een zeer gerirg deel yan het totale
tonnage beslaan.



Tabel. 4.1 o/erzid¡t van de ¡r¡cdale sclndelijklreidsbeærdeli¡geJ¡ per produktgìcep
(zie Bijlage rV.À vær nadere gegevens)

noarXtçoç Àar¡tal neùijfg- Beùijfsaad3) ro¿af. scfr*fijktnidsbeærùIirry þIatier¡e
beùijvenl) grocÈil) perærtãqe rran de

proA¡¡<tgroepa¡
I II rrr s sF st ftDdciteits- sbrifgeverisEid

marÈ

l.a ertse¡¡ 72324032/3
l.bvastebrarrlstoffen I 1 5 2 5 O 3 3

2.a nne ¡ni¡e¡alen en
¡raterialer¡10262424L/2

2.b loxrstr¡est, nrud-
stoffer¡ en overige
zc¡.¡ten6O33O24L/2

3.a gr:arer¡ en derirrater¡rz
veer¡oede¡:s I 1 5 2 3 I 4 2(3)a)

3.b peulvnrdrten en
oliel¡qderdezade¡¡ 5 1 3 I 3 O 2 2

4.a,b añraJ. 522L2O32(3)b)
2

2

2/3

2

2

40.9

37.7

4.1

3-8

11.8

0.4

1.4

2

2

ltotaat 13364625 (Loot)

1) Aantal bedrijven dat éé¡¡ of ¡eer produlterr uit deze categorie ven¡erkt.

2l I: 0 - 35 werlss¡ers; II: 35 - lOO vErlssÉ¡îst III r¡Eer dar¡ 1OO terlse¡¡ers.

3) S: uitsluiterd overslagacÈivi*eiter¡ ¡ret klei¡e be- en ; Sc: naast overslag æk a¡dere activiteiten zoaLs
proòrlctie en (o)verpalcJcirgi S*: zcnel nassaEoea als sürþoed.

4l cebaseerd op de gegevens uit de 13 r¡ader order¿oclrte bedrijven.

a) Door agentia van biologisc.f¡e oorsprorg kur¡rer¡ allergisctre reacties optreden.

b) hlegens de or¡beker¡ll¡eid ¡ret nngelijke toxisctre effestser¡ van besta¡ddelen-
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Een voorlceeld is looderÊst in de orderzocl¡t€ bedrijven was dit ¡ni¡der dan

0,1? van het totaLe tonrnge aan ertse¡r. mat per bedrijf het cnrergeslagen

tonnage per nedanerker sÈerk varieert, zijn eclrter geen lileaire veròarden

tr:ssen het tonrnge er¡ de blootstellirysduur aanwezig.

Na de eerste hoofdgroep ertsen en vast€ brardstoffen volgt de hoofdgroep

nret n¡we mirer:alen, bot¡w¡naterialen, )s:nsffi, e.d. e¡r daama hoofdgroep afvaL.
Deze laatste grrcep bevat cnrerigens relatief weinig vertegenwoorrligers. De

hoofdgrrrcep gr¿ìnen en derir¡aten en oliehor¡derde zaden behoort, aparÍ van de

uitsluiterd cf¡emi-scì-toxicologisctr beschcuvde goepe¡ te worden vermeld.

Dit warnvege de plant:arriige oorsprorg van de produl<ten en de recente litera-
ünrrgegevens cn¡er ac¡¡te allergiscàe neacties bij blootsteJ-filqer¡ daaraan.

De aard van de effecten voor de geniddelde werloerer is eer¡ afnane van lorg-
functies van eeruraal (De Cocl< et a1., l-986) tot tweeuraaJ- (Por-nuels et aI.,
L984) het effecÈ bij rolcat. Bij aan stof blootgestelde grceperr t¡eden ook

neer kladrtgr op cwer lorgren en ludrtwegen dan bij niet bloo@estelde grrce-

pe¡.

Uitsfuiterd de hoogste prioriteiten zijn aargeruezen. Prrcdr:Ì<tqrcepen of afzon-
derlijl<e prrcdukten, lr¿raríaan niet de hoogste prioriteit wordt toegekend, lamnen

echter ook gezorxiheidseffecÈen veroonaken bij een hoge blootstelliJq. Ook

aan die produ)<ten nroet op tennijn aardadrt worrle:r beste€d.

over de wi)ze van evaluer-n van blocrtstellirg aan uitlaatqassen bestaat nog

geen a1garene overeenstsming, maâr het kan zelcer bescì.o¡¡i worden als een

Ðfrr:a risicofactor (zie æk: I(rster, 1989). Blootstellirg aan dieselsnis-
sies zal dan ook zo Laag nngelijk geìoden rpete¡t rrorde¡r. In e€n aantal
wer]<sib:aties i¡ de d:rcge hitk sector is tort, cp heden zeer du-idelijk diesel-
ludrt van i¡dr-tst¡ièle voerb¡igen waarnesnbaar.

4.2 De orzerslagactiviteiten

4.2.1 De beooldeliry va¡r de orrerslagactiviteiten als gelreel.

In tabel 4.2 wordt voor de otrer:slagactiviteiten loesen, laden en



Tabel 4.2 kocentr¡ele verdelirg van de beoorrilelirgsresuLtater¡ per orrersLagactiviteit
(zie bijlaqe w.B voor het qrerzictrt ¡ær afzorderliji,¡e taaX birrpn de activiteit)

Qvs¡5ìrqrtiwitait ÀarÊal kij+: Beakijfsaa¡d3) nfoc¡tstelfirg in re,Iatie tot. Àantal rìêooñrórrb
bùijverrl) gocré¿l toeflepaste tect¡nieÌen en bloc¡È- siù¡aties

stelfirqstijd

ffi1ee rer heorydôri¡Þ-

IIIrrrsscs* r23

À Lcser¡
B Iader¡

13

13

364625
364625
233512

16 25 59

22 35 43

L7 36 47

101

100

t04C lterrei¡¡werk I

1) Aantal- bedrijven rdaarbij éé¡¡ of neer bij die acÈiviteit bel¡orerde taken zijn aarget:offen.

2, I: O - 35 wer¡sæt:s; rI: 35 - IOO l¡erlssEtîs; IrI ræer dan IOO uerlg.rsers.

3) s: uitsluiterrt cverslagactiviteiter¡ ¡¡et klei¡e Þ er¡ venÀrerkirgen; Sc: ruast over:slag æk a¡dere activiteiter¡ zoalsproùdctie en (o)verpaldcirryi S*: zcrrel nassaEoea als sbrkgoed.

4) De beoordelirg vord plaats op de volgerde vijf prnten:
1) aantalrzuren per rreeJ<,
2) dagerr/jaar,
3) maatregelniveau van de toegepaste têcl¡niek ter be.t¡eersirg van blootstellirr¡,4) aard van de produktieteclrriek,
5) afstard tusserr taakuitvoerder e¡¡ de bron.
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terrei¡nverk de verdelJrg van de beoorråelirgen aargegeven. Voor eLke aqtivi-
teit zijn ongeveer 100 situatia., waarjr taken werden uitgevoerrC, besctrou-

vd. Deze taker¡ vorren cp zidtzelf al- een selectie uit de vele ardere taken

die/ eveneens uitgoroerd vroråen. De acàterg:ord rran deze selestie is toege-

Iicht i¡ hoofdstuk 3.

op g:þrd van de beoordelirgen verdient van de drie rnder besclrourde over-
slagactiviteiten "lossentr de hoogste prioriteit, ven¡olgens ]ccmt I'terrei¡-

ledsrr e¡ì rrladenrr lcijgt de laagste prioriteit. De orderli:rge verscltrillen
zijn echter niet groot. In de volgerde pa::agrafen worden de adttergrrcnden

hienran toegelic¡t.

De activiteiter¡ '5æ:rgþ.tgrr en rrq)4E@tt zijn niet crp deze wijze bel¡a¡deld.

Reden is dat deze be en vemerkirrlen niet ret alle proù:lcEgarcepen plaatsrril-
den en er dus n-i¡der situaties te bescltcmren zijn. De tål<e¡¡ ret de hoogste

lcans op blootstellirg zijn: ledienirgstalcen, rnrllen van t¡ecl¡ters en storj¡r-
gen verhelpen.

Tal€r¡ waarÈij blootstellirg aan het stof lcan plaatsrbden zijn al-leen behan-

deld, voorzor¡er deee ook rærrien uitgevoerrt door a¡rler personeel. l¡fet nare

talen r.raarbij hardelirgen verridrt worde¡r i¡ de nabijheid r¡an bronnen in
e€¡ open of geslcrterr dlmanisch systea ler¡eren een aa¡rzienlijlce bijd::age

aan de t¡rtale btootstelli¡S. æ plaatsen waar storirgen verÌrolpel nceten

worden, aarpassirgen aan het slrstÆ! r"orde¡r doorge*roerd en derqelijlce situa-
ties, )<an de blootstellirg fors çIopen.

4.2.2 æ, verrtelirg va¡r bescàcr-nde factolæn per orrerslagacÈiviteit

In tabel 4.3 zí)n de verdelirgen van de beærrclelirgen per bescì,onde factor
en IEr overslagactiviteit veerlegeven. Deze verdelirgen worder¡ h-ier kort
toegelidt.

Àard van de techniek
De drie cnrerslagactiviteiten lrcrden i¡ nri.ut 9ot van de besctror¡'¡rle sitr¡aties
in cEen en ô¡nanisctre sr¡stsnen uitqe\¡oerf (díscontiru lossen en laden). ,

Terrei¡¡v¡erlçzaantreden rærde¡t niet ¡ret gesloÈen q¡sts¡en (cunkaste ttansport-
ba¡de¡) uitgevoerd.



1äbel 4.3 or¡euiclrt va¡r de præentr.rele venlelirg van de beærdelirq van blætsteuirgssi¡¡¡¿ties op de 3-prntssclra-len

o{¡ersfæcÈiviteit Àantat
IìêOñEYìæìdê
sibnties

IÞdtnisde Gtardi$Èl
Àarrl van è
teau¡ieê)
123

BLootsteUirqstijÈr

tlræq^Eetd) mqerúaaÉ)Àfstard tc,t.
è brqrÞ)

19 54

22 4L

41 39

20 75 2A 41 32

58 39 32 29 39

27 52 38 36 27

47 36

586
68 25

101

L00

104

97

9a

93

18

36

7

5

3

2L

27

37

19

2

3

o

1

6

7

À Læser¡

B Iade¡¡

C lterrei¡¡uerk

a)

b)

c)

d)

e)

Àard rran de ted¡ni.ek:

Àfstard t¡È. de bs¡:

l{aatregelniveau:

Urerywee¡(:

Dagen/jaar:

- niveau 3 = klasse 2
- niveau 4 = klasse 3
1.<10
2.10-25
3.>25
1. < 50
2. 50 - loo
3. > 100

2 = prioriteitsklasse
3 = l¡oge prioriteitsklasse

t. geslote/dynanisdr
2. ope¡ystatisdt
f. oper/AynanisOr
1- grtrct//qpenterties gerijk aan adrtergrorrt er¡ i¡cide¡¡t^er hoger
2. niderrategorie
3. klei¡Vzhartnatige ve*erkirg van h¡llçstoffen
- niveau L + 2 = ktasse I I = Iaç'e prioriteitsklasse
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Afstard tot de bron

Bij e1k va¡r de drie cn¡erslagactiviteite¡ valt de beærdefirgen reestal i¡
]classe 2 (47 EoE 68t), rraarlcij terreirrwerk het hoogste percentâge heeft.

Bij ]æsen is het tnrrlnatig en diclrt op de bron werJ<en (bijv. in het mi:n)

relatief vaak aargetroffen; bij lade¡r ]ccnrt dit tÞt ¡¡¡i¡1st vaak voor.

l"faat¡reqel¡iveau (zie ook bijlage I.À)
Bij læsen zijn overwegrerd befreersnaatrægelen van niveau 4 aargetJpffen (in

75t va¡r de sitr:aties) , bij terreimrerlsaamtreden is dit i¡ 528 van de besdloìlÌ,t-

de sitr.laties gevorden. Bij laden is in het çrcotste aantal van de besdrouq¡le

sitr:aties (58å) rnaatreqelniveau 3 aargeboffen.

BtootsEell inqsti'i den

Op het niveau dat afzorderlijl€ talst of bedrijven cnret:stijqE, heeft het

geen zin cnr gedetailleeni i¡ te gràan cp de blootstelfirgstijden. Per bedrijf
variee¡t het overgeslagen tonnage per uedanerlcer \ran 20.000 tott 60.000 ton.

4.2.3 De verdelirg r¡an besctrcn¡v'de factoræn cp taaloeÍveau

De resultaten rlan de beoorrcleli:rgen rp¡den ¡:er cnrerslagactiviteit nader toege-

Iicht (zie ook tabel 1 'r¡an bijlage fV.B).

I-oss€rì

Bij lossen zijn de volgerrle tal<e¡ nader besctrcr.nd: t¡emrÞn' bultdozer rij-
den, bobcat rijden, bootsen, loaardrijven en (ardere) be¿ieni¡qstâker¡.

De hoogt€ r¡a¡r de percentages i¡ ]classe 3 bij deze tal<en weerspiegelt enigs-

zi¡s de positie waar deze tåke¡ r.¡orden uitgevoerd. Naanrate nen bij de uiWoe-

rirg neer in het nrim werkt, Ís dit percentage hoger (trqnen scoort net 74

het hoogste i¡ deze lclasse). Na¿rr¡nate ¡en veråer lra¡¡ het nri¡n vardaan werl<t

is het peræ¡tage i¡ lclasse t hoger (lsaardrijven scoort neE 27* i¡ deze

lctasse als hoogste). ¡Þt uitzorderirg r¡an de talen lo:aardrijven en bootse¡r

zijn voor de overige 4 tå]<e¡ pe¡rce¡rtages rrâ¡r 64 tot 74t i¡r ]classe 3 gescoord.

Uit tabel 2 bijlaqe r\/.B l<an worlen afgeleid dat voor bescå,o¡de tåke¡ bij
tæsen ¡ret na¡re aarpassirgen r¡a¡r de factoæn rrAanrl r¡an de teclrríekrr e¡r
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rl{aatregelniveaurt de blootsteUirq }sÐr¡en ver¡n-i¡deræn. voor de taken bobcat
rijden, trerunen en de bedienirgstaken geldt dit bor/erdien voor de factor
'lafstarxl tot br:onrr.

Iaden

Bij laden zijn de volgerrie tâken nader beschcr¡rvrl: Ìoraarririjven, besgqren
van verzeünachi¡res en bobcats, en bedie:ærr van sto$ijperr, siJ_ors, trech-
t€rs en weegscàaal.

Met nanre bij het lo:aardrijven, het beshr:ærr r¡an ve¡:zeünachi¡es en bobcats
en bij de bedienirg en sctroonhcr¡denvan de weegsclraal is vaak ]classe 3 aarge-
geven (49 tot 64?). Bij het bedieren \rdn storïpijperr, sil-ors en trechters
is ]classe 2 de belargtrijkste Klasse (43 à 44t).

Uj-t tabel 2 van bijlage w.B \¡alt af te leiden dat voor beschor¡rnie taken
bij laden net nare door aarpassirqen van de fadoren rrÀâr¡d rran de tectrriek"
de blootste[fug ]ça¡r venni¡deren. voor de take¡r bobcat rijden, Ìcaardrijven
en bestu¡e¡ van verzetnadrines gelfü dit boverdien voor de factor r1naatregel-

niveaurr. Bij de tåkeJt lrbedienert wan stort¡lijpen, siLors en t¡ec¡tersrr en
besEuren van verzeünadri¡es en b&catsr gelfü dit er¡eneens voor de fastor
rrafsta¡d tot de brcntr.

Ter¡ei::nn¡erk

BÍj ten:eirrwerk zijn de volgerde tâke¡¡ nader besch,a¡wd: Ìnrdnatig of nachi¡aal_
vegen en scltuiven, bedierur i¡- en afslagrnaclrires, ver¡rJ-aatsen crpgeslagen
rateriaal, berserlren van hc¡æn ret cpstagrnateriaal (tegen broei bij kolenop-
slag) ' *orymt ve¡:ste1len en arder= j¡t€rrp t::arrspor*tatrerr, sc.hoormaak
t.b.v. reparatie en orderàcr¡d.

Voor de neerderheid r¡an de besclrq¡tlde tâl<er¡ bij terreirnverkzaanheden heeft
het aanpassen van de factoren tïnaatregele¡niveaurr e¡t rraatrC van de tecìniek[
de hoogste prioriteit bij het vemi¡rie¡en r¡an de blootsteLlirg. Het rela-
tief grote aantal- sitr:aties (21S) waarin bij terreirrwerkzaa¡ntreden rnaatrege-
len r¡an het eerste en tveede niveau gerrorrlen wordÈ, kc[Ë in hoofdzaak voor
(ruim 708 hienran) ¡ij ¡elnrlci¡q rran hoperr net qslag ¡¡¡¿lsrjaal . Þarnaast
]can voor de taken ttharÈnatig vegen en schuiven,t, rrbedienen en cont¡oleren
wan tmnsporÌbarden en orersto$:ntørrr en trde scfioorunaak te¡r behoer¡e va¡r
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orderhclJd en ¡îeparatie rran i¡staLlaticsrr aâDpâssirg \¡ân de faqEor trafsta¡d

tot de bronrr de blootstelJ-irg rrorden vermj¡derd.

4.2.4 æ overige activiteite¡r

In toene¡rerde mte worden bij sEr¡s¡adoorsbedrijven activiteiten zoals het
verædelen en her- en verpald(e¡l van proô:kten uitgã/oert. Dit gebeurt net
røre bij erts€Jl, vaste brardstoffen, lanqte tnirteralen, ¡qrnsünest en -garcrd-

stoffen. bc het, gebrelc aa¡r faditie en eñrarir4t É. &ze activiteiten in
sU¡afurs¡eæijven kij gen atotqlæten minig aardaff .. In prrcdulctiebedri j -
ven ret sh¡wadoorsafdetilgen ridtt de aardacàt zidt r¡aak vooraJ- op het iJdus-
trièIe produktieproces.

Enl<ele gesiqraleerrie loetp:ntæn bÍj verede.Iirgs- en q¡zalci¡stallaties zijn:
- het Iæ aan- en añ¡oe¡æn wan gÈ.ordstoffen en proô:)cten;

- het ontlcreke¡r va¡r voorzienirgen in loodsen zo¡'ls coq¡artfuenterirg en

gefor:ceenle ventilatie bij de te en afuær va¡r i¡rid¡tirgen;
- deze hridÈirqen worrlen ofv¡el tn¡Ènatig oñ.æ1 yarn¡it een cabj¡re bedierd:

de nrc¡renten ¡ret de hoogste blootstelli¡g zijn aan het beqin en ei¡de va¡r

de prrcdr:lctielijn. Het ve¡wisselen \Ærn zeefrnatt¡¡r en het lossteken van

rnateria¡l geber:r{, altijd lnrrinatig en gaat gepaard ¡et veel stofrrorrnirg;

- het oprrrinren \Ærn rþr:s gebeurt, overmegerd harrnnatig en gaat gepaard nret

veel stoñ¡orrni¡g;

- sclroorrnaakr.¡erløaa¡ntreden (regufieæ scfiry¡naak of aLs voortereidirg op

orde¡trcr¡d of bij het verhelperr van stori-rgen) worden altijd hardnatig
uitgevoerf en grcìan qepaanf ret vee.l stofvonnirg.

4.3 De aarn¿ezic¡heid rran a¡lcùe1eid

Tijdens en na het verza¡elen \Æìn to:<isctte gege\rens zijn enkele wetsorderrie-

len beb:efferde de cngarg ret to:cisdle stoffen en tret plannatig voe¡¡en van

arÈobeleid wettelijk van lo:adrt gaorrilen. Het gaat Ïúer ret naure om de i¡
het Veiligreidsbesfuit Fabrieke¡r of l{erþIaatsen (sird-s o}<taber 1989; a¡t.
L82a E/m 1-88d) vereiste ridrtjJrs bij het treffen van belreersnaatregelen en

de plicåt voor bedrijven net 100 of reer reds¡erlce¡:s cm, behalve aròojaanrer-
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slager¡' ook arbojaarplanren te ¡nake¡r (sirds het volledig yan loracht wolden
r¡an de Arlccn¡et in olcÈùer 1990) .

De op aarnrezigheid bescàcu*de aspect€n irt dit deeÌ r¡a¡r het onderzoek zijn:
doct¡nenter¡, act,ienre ñ¡rstionarissen, orrerleg, toetsirgsi¡st'nfiF¡ten, voorlic¡-
tilg, rotirratie ccn beheersnaaþægelen te t¡effen i¡ verlcard ret stof, en de

niveaus v-an toegepaste bàeersnaatregelen. tÞ rcsltate¡r die het' algæe
alÈcbeJ-eid in de ül nader crderzod¡te beùijven keræ¡l<e¡r vfudt u in tabel 1
van bijlage n/.c. Þ resrltaten flig T¡€l.iriek h€rt, beleid te¡r aa¡zien r¡a¡r

tcocisdre stoffen betueffen, virdE u in tabel 2 rran deze bijfaqe.

UÍtsluiterd de aanrvezigheid va¡r een itgn of een deeL trienran is rgesicçre¡¿r.

De aantrezigheid cp ziùr zqt niets over de lç¡aliteit enran. Zo lsÐner¡ bepaalde
werls¿oorscìriften bestaan, na¿ìr niet scÌ¡rifterijk rrastgelegd zijn of niet
voldoerde cp de pralctijksib¡atÍe zijn begesrederr.
De bescì,ildcaartreid r¡an een goede ArÈo-i¡rfrastnrch¡rr op papier leidt niet
autc¡natisct¡ tot een goede lc'raliteit rnn de allceid i¡ de pralctijk. Een bedrijf
]can veel werk malcen \Ærn en i¡vesteren i¡ stoftestrijdi¡g zorder dat er ÀÉo-
aeslo:rxfi$teid bij lpnit bet¡'old<e¡r. ttierdoor is het nneilijker cm Vet-argr-uren-
ten goed af te r^tegen bij irvesterirqen en delgetijke orrerwegirgen crp te neupn

i¡ het al.gerene bedrijfsbeleid.

Een koÉe toelidrtirg per hæfditøn:

- Docr¡nenten:

Bij de bedrijven ¡ret 100 of reer ¡redslerl<ss rcrdenvaler docr¡nenÈen gevon-
den dan bij lcleirrere bedrijven. In de doq¡¡rer¡ten bij deze bedrijven worråt

eveneensi \¡al<er aardacht besteed aar¡ to:<i-scàe stoffen en stof i¡¡ het bijzon-
der.
In de geìe.le groep r¡an orrlenodrte bedrijven zijn de dive¡:se it-gÉ i¡ 10

à 30 I van de siü¡aties aantæzig. Þ (\¡âak orgesdreve¡r) werlrvoorscårif-
tgr en cAÈbepalirqen (over wil rærr(, r.J€rk bij l<cude en lret ove¡.slaan
van bepaalde stoffen zijn cpgeruren) vonen hiarcp een uitzorderirg.
Bij de helft r¡an de vier bedrijven die sj¡ds oktòer 1990 de wettelijke
velplidttirg hebben c¡n zc*¡el arbejaarplannen als -ve¡:sLagen te rnaken,

ziin deze niet aargeb:offen (tabe1 1). Bij de negen orrerige bedrijven waar

de wettelijke vetplidttirg ontbr€e¡<t, is geen artojaarpfan- of beleidsplan
gesignfeerd.
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- AsEis¡e ñrffÈionarissen:
Van de 72 bedrijven heeft, slecìts 5 t rægulier contacÈ Ípt een arts of
reD. De 13 nader orrleuæ:trte bedrijven ordertrcrrden aLlen contacÈ net diverse

orterne instanties (zoals Im' Àf' GAK' GAEI, GI{D, fl¡O, ÀÀ¡iesbureau en de

Regionale Inspectie Þtilier:lrygiä¡e); veelal. ook ¡ret eer¡ a:ts of ze zi)n
aargesloten bij een ED (aclrt r¡an de L3 bedrijven). Bij zes van deze adrt

bedrijven ]cc¡nt het o¡Ue¡*¡ery toxisde stoffen aan de orråe. È worrCen op

stofgebied i¡r ¡ni¡de¡:e ¡mte relaties ordertlcnde¡ net a¡dere Àròo-functiæ

na¡jssen van EGDren dan ar{se¡r zoals gediplc¡neerrle veili$reids}a:rdigen
(158), arbeidstrlgiëni-ste¡r (158) en bedrijfsverpleeglordigen (38å) .

- Overleq:

In de sector is i¡ 30 r¡an de 38 bedrijven r.raar een oR. verpLidrt i-s (35 of
r¡eer neder.¡erlce¡:s) daaòrerkelijk een OR ùgesteld; i¡ de ordenoeksgroep

is dit bij zeven van de 10 bedrijven het gsral.. Bij eâ niet OR-plidttig

b€drijf is toc¡ een oR aarnæzig. Bij bedrijven ret een oR kotÛ de stof-
problematiek niet aLtijd aan de orde (tabel 2). Vijf van de deze zeve¡t

ORren hebbe¡ een V@{rcier i¡ sledrts drie r¡a¡r de 10 bedrijven is een Adco-

cie. Eén van deze ar¡o-ccn¡ni.ssies is i¡foneel.
In tl¡ee van de actrt ORten en i¡ tl¡ee van de zes V6{<iers van de OR L¡orden

toxisde stoffen niet besprokerr. II'et orderwary )<cr¡¡t wel bij de drie besEaan-

de Àr:lco'cies aan de orrle. l[et valdcorde¡r i.s i¡ negen van de 13 bedrijven

regelnatig overleg; bij dit overleg b€treft, lccren to>ciscìe stoffen regelna-

tig aan de orrle.

- Toetsir¡rsi¡strunPnten :

Voor wat betr€fE de i¡ tabel 2 gesignleerde leet- en analyseresultaten

gaat het cm zeer uiterrlcperde zal<e¡r. Het bet¡æft hoofdzalcelijk het ¡reten

van gassen (fæfine en a::si¡e bij een faÀiJg ferzæilicon, koolnnnoxide

en retllaan bij lcolenqslag) of asbest¡ezels bij scå:rcot, ln¿ìar ook een

uiÇebreid nreeþrogrr:anma door een bedrijfsgezordheidsdienst bij éé¡ bedrijf
vaLt hiero¡der.
Hier wordt ¡ûet na¡re irt de lclei¡ere bedrijven tæ¡r aanzien va¡r toxische

stoffen sleclrt gescærrt q) alle frorrten. In geer¡van de bedrijven heefÈ

cp to><isctre stoffen geridrt FeriodieJ< nedrijfsgerEesls-¡rdig ffierzoek (afge-

kort:prcO) plaat-sgevorderr. In sledrts één rran de 13 ordetzocàt€ bedrijven

vi¡dt werlcorrerleg ¡ret aardacht vær stof en geridtt aanstelllrgsordenoek
plaats.
De toetsirqsi¡¡sÈn¡¡rente¡r rrprden veel neer irgezet voor algenere arbo-
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doerei¡den dan vær tætsi-rq van de doeltrefferdheid yan naatregelen.
- Voorlidrti¡ct:

Tijdens de cpleidirg de have¡nralcscìæI r"prdt ret nane aardacÌ¡t aan veilig-
heid gtesclronlren. Hieri¡ is een hoofdstr¡k or¡er clrsn-iscåe stoffen ol4fenorrpn,
rnaar wordt, waarscnijnfijk nieÈ zozær de sEofproble¡natiek belrardelt.
In negen r¡an de L3 bedrijven zijn een aantal- (orgeschreven) werkj¡stmc-
ties voor bijværòeetd genrallen waari¡ anrrstofgebæk, a::sile en fosfj¡e
aanurezig.

r werden in de 13 bedrÍjven geen canpaçFes gevoenl gericht op het c¡rgaan

net toxisclre stoffent i¡ één bedrijf r.¡errå een aJ-ganene arbæa¡npagne ge-
voerd.

- l,lstivatie tcrÈ stofæductie:
De r¡stir¡atie cm eni.ssieUeperXerCe nraabcegelen te t¡effen, die scns net
gtsEe irvesterirgen gepaard gaan, rrordt væra-I door de ¡nilieu-
eisen (922). ArÈodæIsteltirgen zijn sæ daan¡a¡r afgeleid.

- Beheersnaat¡-gelen:

In alle 13 nader orde¡:zæàte bedrijven rpnle¡r beìeersnaatJegelen van het
vierde niveau t¡egepasÈ; i¡ tl¡ee bedrijven ontbreke¡r beìeersnaaÞegelen
ran het eerste en tneede niveau en i¡ éé¡r r¡a¡r het delde niveau.
Er zijn veel voorlceelden va¡¡ beàeee'snaatregelen aarr¡eb:offen, rnaar deze

rælrden niet altijd getoetst cp doeltreffe¡dheid. Boverdien wordt niet overal
de actuele stard van de tectniek aargetroffen. Bij errú-ssiebeperlcerde rnaatre-
gelen zijn r¡aarnaa<t \¡*¡{ve¡:r.¡egirgen niet artijd doorslaggeverrl bij de

]ceuze \¡an aanscìaf of i¡tt¡odr¡ctie. Dit blijkt order a¡rle¡e uit sitr:aties
waari¡ een toenare r¡a¡r lamainivear.¡s, eenzijdi$reid i¡r heÈ werk en u¡er]<rCn¡k

is aargetroffen. ÞarzraasÈ zijn rn tet treffer¡ van naatægelen sitr:aties
net kortcyclisdr rcrk en sociaeì geilsoleerd rærk ontstaan.

Het c¡¡l¡olqen \ian r,úe¡Jd¡lst¡n¡cties:

!{aargencnen is dat tærlslethoden di}odjfs niet nagevolgd rronlen orgeaclrt
of zíi op scìrift ståan. Het bet¡eft ret, nane die taalo¡iWoerirq luaaËij
de i¡rlividuele sJerlmerÞr door zijn r.lerlsrijze zelf i¡ hoge rnate blootsteilirq
van he¡n zelf en die'r¡an ar¡lere¡r leeaa:-t.
VoorJceelden zijn de rranier va¡r sluite¡r van de grijper afvorcns deze or¡er

te draaien, het niet voldoerde laag afrieræn en openen rnn de grijper.



45

5. @{C[IEÏF:S Þ¡ PRICRIEIXSSIELüIIG

5.1. Inl-eidi¡s

In dit hoofdsh:k worden q basis r¡an de in hoofdsÈrik 4 vreergegeven resulta-
ten ee¡:st de corcIusies or¡er tret beleid en verrolgens de conclusies or¡er de

producten en to€gepaste tecùrnieÌe¡ j¡ volcrorìle van prioriteit crepresenÈeerd.

De corrclusies zijn væral gebaseerd cp het orde¡:zoeJ< i¡ de steeþrcef van

13 bedrijven. wanræer corplt¡sies be'tre¡d<i¡rg he&en op ardere Jffonnatie,
die net l¡et voori¡fo¡¡ratieform¡lier i¡ de 72 bedrijven is verza¡¡eLd cm een

beeld r¡an de sector te }cijgen, worrfü dit epliciet veneld.

5.2. Het alqemene alicobeleid

- Alganeen:

In diverse bedrijven vprdt nog niet aa¡r de huidige weÈtælijlce eisen aa¡r

het arJcobel.eid voldaa¡¡. Zcnlel uit de væri¡¡for¡natie als uit het nader

ordeuoek blijkÈ daÈ bedrijven beter irrvtrlli¡q heben gege\¡en aan het
arlcobeleid naarnat€ zij reer uedserke¡:s in dienst heben.

- Plannatig ler]<en:

De ¡nEerrtertleid van de orde¡:zodttc bedrijven rni-st de belarqrijl<ste rard-
voonraa¡de bij het r.eaLiseæn rÆìn een plarmatige werlorijze: het arlcojaar-
ptan en aròojaarrrerslag. De algerene i¡d¡r¡k is dat rnet na¡ne in derrgelijke

situaties de aandactrt voor specifieke arbo-pr-oble¡ræn sterk @aald worrCt

door j¡dividr¡ele kennis en belargste[ing en dat dus een breed draagvlak

voor planrnatig aÈcobeleid ontbreel<t.

- ordersteunirg door desla:rrdige funstionarissen:
De 13 b€drijven hebben altemaaL contact rnet erderne desla:ndigen (tr{$/AI ,

cAK, cAB, cMD, TI.IO, enz.). Van de 13 bedrijven zijn vijf nog niet aarge-

sloten bij een reD; bij de 72 bedrijven uit de sektor is deze verhoudirg

even groot.

- De aanr¡¡ezigheid van overlegstmcturen:
De ir¡\rullirq van de wettelijke verylicÌrtirg, otn sârtêÍMêrki¡g van werkge-

vers en werlsrer¡rer-s i¡houd Èe geven via het i¡stellen v¿m een oR, voLdoet
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nog niet i¡l all-e bedrijven aan de wettelijke vereiste¡r. Daarnaast kan gecon-
cludeerd worden dat het begrlp VG.i - abr:sievelijk wel eens a¡lco-con¡nissie
genoerd - niet l_eeft.

- De aanv/ezigheid van toetsirgsi¡stn¡nente¡:
De vijf neest gehanteerde toetsirgsi¡rstn¡nenten ter toetsing van de arbeids-
onstandigheden zijn verzuiî-, I,ùAG en ongevalJ-enregistratie, pBGo en spreek-
uren van a:tse¡r. !{erþIekorderzoeken, inspecties, werkoverJ-eg en k1_achten-
en ideeènlcussen m.b.t. a:lceidso¡nstandigheden konren mj:rder vaak voor.
Þ tæt.sfugsi¡stn.up¡rten rrorden veeJ- npor irqezet vær algaene aricodæl-
ei¡de¡r zoals regi-stratie van ziekte¡r en orgernllen dan vær tætsirq lran
ænsete ætanli$teOen cp de nerls¡Ioer.
De mogelijkheden om de resul-taten van deze toetse¡ te benutte¡ als bel_eids-
instn¡ment worde¡r j¡r de neeste bedrijven (nog) niet uitputtend benut.

- Voorlichtirg:
De belangrijkste voorlidrtirgrsi¡rstn:nrenten die worrCen gelranteerd zijn
werkÍnsbr:dies en ¡roster^s, folders of borden. De voorl-ichtirq is veelaL
gebreldcig of niet volgens a_rt. 6 van de Ar.lco+¡¡et.

De voorl-idrtilg wordt ¡net narne i¡ de vorm van korte nondeljrge instn-rc-
ties bij i¡dier¡sttredirg of tijdens de lrrwerlçeriode van nieuq¡ personeel
of uitzerdlsachten gegeve¡ì. Het aargesloten zijn bij een BGD heeft geen
aanwijsbare i¡rvloed op de voorlichtirgsactiviteiten bi¡rnen bedrijven.

- De nrotivatie om aardacÌrt te geven aan en te i¡vesteren in arlco:
De meest voorkomende sti¡nrl-a¡rs zijn rnilieu-isen, daarna volgen de items
trarbolr en rrardersrt.

Sane¡n¡atterd:

Geconstateerd is dat i¡t eer¡ of ¡neer bedrijven bedrijven a:f. 4, art.. 6l
alt. 10 van de ÀÈol^ret en a¡t. 35a lid 1 van de [,lOR niet worden nageleefd.
over het al-gemeen ontlcreekt het bedrijven aa¡r voldoe¡rde draagrlak en infra-
stmctuur om a¡lcobeleid plarunatig vorm te geven. De i¡spannirgen op dit
vlak worrlen vaak onderrgeschilct gemaaict aan economische doelstelJ_irgen.
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5.3. Het beleid betrefferde toxische stoffen

- Arbe idso¡nstar¡dighede¡pla¡rnen :

De bedrijven net een arìcojaarplan en -verslag besteden hieri¡¡ ook aandacht

aan toxische stoffen. Slechts i-n een van de twee gesignal-eerde aròobeleids-

plannen wordt aa¡dadrt aan toxisctre stoffen besteed. In het ar'ìcorapport

en BGÞjaa::rerslag van één bedrijf is het order:werp toxische stoffen ncg

niet aangetroffe¡.
Þ aamæzigheid van ¡epaafae beleidsdæ.ærrte¡r betelcerrt. dr:s niet automa-

ti-sdr dat ook aarrtadrÈ rrordt. besEeed aan toxisdle stoffen.

- ondersteunilg door des)<r:ndige ñ:nctionarisse¡:
Opvallerd is dat wanneer rne¡r contasE heeft ¡let BGÞñ:nctionarissen niet
altijd aa¡rdacÌrt wordt besteed aan toxische stoffen, tenuijl dat ¡net ee¡

of meerdere van overige Ð(terne i¡rstantie-s (zoals IIIÀ, AIr GAK, GAB, ($fD,

TîtrO, Àdrriesbr:reaus en de Regionale InspecÈie-s l"lilietÙrygiène) altijd het

geval- is. BGDren worden niet autonatisdr gezien als instantie-s waar men

j¡rfonnatie of ondersteunirg vardaan noet halen.

Volgens sleuteU¡formanten lijl<t dit regeÞnatig voort te komen uit het

gebrek aan een eenduidig en duidelijk beetd bij werkgevers, r¡/er]ç1e¡ìers

en BGDren zelf cn¡er de nogelijlchreden tot onder=teunilg door BGDten.

- Het onderr.rerp 'ttoxisctre stoffenrt il cnrerlegstnrcburen:

Het onder:v,¡erp rrtoxische stoffen'r wondt niet in alle bedrijven tijdens het

overleg tr.rssen werkgever e¡ werlgre¡nersrreÉegenwoordiSiJtg gezien als een

onderuerp om overleg over te voeren. Wel komt het tijdens overleg met de

valcþonden j¡ alle bedrijven aan de orrCe, al- is dit ovemegend om de vuil-
werlctoeslagen vast te stellen en nog vrijwel niet om afspraken over een

plarunatige beteidsr¡oerirg betrefferde toxische stoffen te rnaken.

- Toetsirgsi¡strr:¡nenten :

Er is i¡ de 13 bedrijven weilig werkcxrerleg en i¡ dit werkoverleg wordt

welnig aandacht besteed aan toxische stoffen. Slechts i¡ één van de drie
bedrijven, waar werkor¡erleg gehouden wonit, komen toxische stoffen aan de

onde. De beschjÌlcaarheid van scl¡riftelijke werkilstn¡sties en het toezicht

op de nalevi:rg eta/an laat te $¡ensen ct\¡er.

- Voorlichting:
Met uitzonderirg van de voorLidrtu.g op de Havern¡al<sctrool wordt in de

voorJ.iclrtirg met de i¡strr¡ner¡te¡r uit de ardere items (zoals "posters/fol-
ders/bordenrr, "b€drijfsbladn en r'!'rerkj¡stmcties") niet altijd de ongarg

nret toxische stoffen betroÌ<l<en. De bij het algenrene arJcobelei-d toegepa.ste
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voorl-ichtirqsj¡rstn¡menten worden niet overal tevens benut om voorlichting
te geven over de oryang ¡net toxische stoffen.
rn één bedrijf is systematisctre aar¡dacl¡t voor voorJ-ichtilg aargretroffen.

- De motivatie van naatregeren die het stofgelarte in de rucht bemvr_oeden:
Et¿enars bij het argenrene arlcobeleid zijn 'mirieu-eise¡r" de meest voorko¡nen-
de sti:nu-r-ans voor het treffen van dengeJ.ijke rnaatregeren. opvauend is dat
in de 13 bedrijven i:rvesterirrgen in arrco, ongeacht de oorsprong van de
sti-rmrlans, vrijwet altijd de bl-ootstetlilgen aan toxische stoffen vermi¡de-
ren.

- Het toepa.ssen van beaeer-smaatregelen (zie ook bijlage I.A):
De rnoqelijlÒeden orn naatregeren van het hoogste niveau te nemen zijn nog
niet overal uitputtend benut. Bij veer van nu ga'gbare overslagtechnieken
bl.ijven echter taken en funeties bestaan waarÈij het treffen van uaatre_
gelen van het derrce en vierde niveau het n,uxi¡aar haarbare is. oplossirgen
dienen gezocht te worrcen op rnaatregerniveau 1 door toepa.ssen van a¡dere
technieken.

rn sonrnige geval-len bestaat het betreersregime uit niet neer dan vuilwerk-
toeslag, ¡nelldconnen bij vuil werk er/of het verstreklcen van ontoereikende
persoonJ-ijke bescherrnirgsnidderen en orn¡ordoende wasgelegenheden (de artike-
ren, 181 en L82a lid 4 van het vBF worrcen niet overal nagereefd).

Samer¡vattend:

c.econstateerrc is dat i¡r een of rreer bedrijven de arti_]<ere¡ 182 en 182a
uit het vBF, art. 6a art. 12 uit de Arrcor¿et niet overal vortedig worde¡r
nage]-eefd. Mogerijkheden om een specifiek bereid voor toxische stoffen
vorm te geven zijn nog niet uiþuttend benuÈ.
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5.4. De produlcten en toecrcnaste tecåniel<

5.4.1. Prrcô¡]cte¡r

- Bij blootgestelde gaoeperr hrerlsElrers kan t€Jr cpziclrte van niet blootgestelde
h¡erlsp¡rÊt^s een gerriddelde lorqÉurg'tieverarderfug optreden die geJ.ijk is
aan 1 tot 2 maal- het effect, r¡an rolçer¡.

- Grrcepen van ve¡wante prrcd:lcten:

om het overzidrt te behsrde¡ zijn aIIe pr.odr:lcten i¡ de drrcge bulk sector
orrlen¡errleeld i¡ de volgerrte vier lræfdgnoepen:

l-) Þtse¡r en \raste brar¡lstoffen;
2) R.*rc rnilæralen, ba¡wnaterialen, lcnrsEæst, ntordstoffen en werige

zcrrte¡t
3) Glarpn, dive¡:se derírratcn, olieìo:derde zade¡r en perrlvnrdrterr;

4) Afirèf.

N.B. In de hoofdgrce¡l sdu'oot en overig afi¡al lqmren af en toe zeer toxisclre
proùrcten tær verLadirg çorde¡t aargeboden. Een deryelijke verladirq rn:aagrt

een specifieke aarpak.

Bij de vetwerkirg van bepaaJ.de drcge bnitk produlcten hebbeJr de aarnrrijzirgren

voor verhoogde risiærs cp gezordtreidsscltade r€eds i¡ een eerrler stadiun
geleid tot de algaern acceptatie wan lagere qre¡sa¡aanfen dan de $e¡s-
!üaanle vær hj¡¡lerlijk stof. Het, bet¡reft legaafae netaalverlcirdirqen uit
ertsê¡I, ver:lcirdirgen zoals PN(rs uit Ueeaafae \¡aste brardstoffen, en de

aam.rezigheid r¡an fijn lcnrîsstof en ¡nj¡sale vezels i¡ n¡s¡e ¡nine¡:alen.

Voor stof aflconsÈig'van proòilcten uÍt hoofdqroep 3 wonàt nog steeds de

gl€rrs14¡aarl.le van hi¡derlijk stof gehanteerd. oI) g]îonf wan aargetoomle torg-
fr¡¡ctier¡erarderirgen bÍj laqe¡€ cqærrtJ:a'ties dan deze grræns:rraarrte is cp

basi-s \Ærn een !€ælt€ fite¡:aürursb¡die dær de Iardbo¡¡r¡river-siteit Wagenia-

gen edrter voorgesteld cm hiervær lagele gnensmarden te gaan hanteren.
Naast de lorgrfurrcÈieverardenirgen kcnen rn blootstellirq aan stof uit deze

proùrcten veelnüdig nog niet volledig verklaa¡'lcare allergisclre :æacties
voor.

De frie¡lco¡e¡ aargegeven volgorle van hoofdgrroepen weerspiegelt dan ook de

volgorrle van prioriteit waar¡ee voor deze g:.pepeJr een beüreerssb:ategie

voor de blætstelli¡g aan stof gerealiseed dient te worrle¡r. Eerr aparte
verrreldirg naasÈ, de otrerige proù:ctgroepe¡ die uitsluiterd clrsnisch-toxico-
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logisch besclrouwd zijn, verdient prrcductqrcep 3 wegens de gesignareerrde
allergische effecten.

- voor afzorderU.jke produlctert:

Het scbadelijk venngen van afzorderlij]<e prodr:]cten j¡ de aargegeve¡ì groepen
kan sterk variär'en. Hienree dient bij een nadel= uÍtwerkirg van de priori-
teiten op groepsniveau rekeni¡g te worden gelrorden.

- De strrifgevoeli$reid van prrcdukten:

De strrifgevoeli$teid van prodr.rlcten is go:oter naannate het prrcdulct fijner
van stn¡ctt¡ur is. Kleilcr-o]<l<e¡r zijn bijvooriceeld ni¡der strrifgevoelig dan
gernalen klei; g::aa¡¡l<orrels zijn ¡ni¡der strrifgevoelig dar¡ het ¡reeL van deze

korr.els.

- De blootstellirg aan uiLlaatgassen:
Blootstelli¡g aã¡ diesehæt is een ri-sicofactor; blootstellirg aan uitlaat-
$¿ssen van diesel¡ptolæ¡l dient dan æk zo Laag rcgelijk te r¡orden gelrouden.

5. 4.2. q/erslagacÈiviteiter¡

Bij drie soorten cnra:slagactiviteiter¡ in de d:rcge tnilk zijn take¡ waarÈij
hoge l<ansen op blootstellirg bestaat beoonieeld op aspecten die net beleers-
rnaatregelen beir¡vloedbaar zijn. In volgorrCe van prioriteit worder¡ de drie
cnrerslagactiviteiten en de daaricij bescìcr¡de tal<en hreergegeven:

- Iossen: harÉnatig trenneJl, Èrilldozerzijden, bùcat rijden in het mim,
diverse beaienÍrystalæn (afi*etplagen, duzer, stortpr:nten, algelene procesbe-
sturirg (door licàtuacàt en assiste¡t) en lo:aardrijven);

- Ter¡ei¡n¡erlczaa¡nheden: bedienen en cont¡:olengn van U:ansportUanien en crver-
storÞn¡ten, hardnatig en radtj¡aal- verscluiven en vegen, sctroorrnaaiqderk-

zaamheden te¡ belroeve r¡an orde¡Arcr¡d en repa::atie van instatlaties, het
verplaatsen rran c¡rEeslagen nateriaat s¡1 in- en afslagrnacà-iles bedier¡en;

- I-aden: bôcat rijden, læt bes:tr¡re¡r van ve¡zeünachi¡es, bedienen en sclroon-

hcn¡den \¡ari de weegsô441, storþijpen bediæ¡ t¡¡r belroer¡e r¡a¡¡ zeeboter¡

en lidrte¡:s, lo:aardrijven ter¡ be¡oeve \ran voer- en rraarhÌigen, beclienen

van silors er¡ het bedie¡ren van tr€chte¡:s en stortpijperr ten belroer¡e van
qr?rçforìs en vradrtwagens.

I,!et na¡e tåke¡ e¡aadcij proôrlcten in bewegirg r+orden gebr:acåt i¡ de di¡ecte
nabijheid r¡an ¡redærer]<e¡:s (een cperr dl¿naÍúscù q¡stean), Ieveren een aanzien-
rijke bijd::age a¿m de totale brøtstetlûrs. Bij veel r¡an dergelÍjke systemen

(bijvoorÈeeJ.d disconti¡n¡ læsen of laden net grijpos) zijn de nngelijkhe-
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den om beìeersnaatregelen rlan het hoogste niveau te nere¡¡ beperlct. In eerste
i¡stantie bel¡oort dan ook zor¡eel rcgelijk te worden gestreefd naar gesloten
systemen etV of coçart'fuentærirg.
mat Ìossen en lader¡ vaak i¡ eén præesgarg ¡ret de-elfde ap[¡a::atr¡r¡r uitge-
voerd wordt, kan het t¡effer¡ van maatregelen direcÈ effect, hebbe¡ op de

blootstelli¡S bfj een g:rcot aantal activiteit¡¡r e¡ taken.

Het ligt. voor de lnrd c¡n de bij de proù:)ctg¡rcepe¡ aargegeven prioriteits-
stellirg te ccrnbi¡ercn ¡et de prioriteitssteJ-Iirq bij de cnralslagactivitei-
ten.

Bij veredelirg en her en verpa)<ken wan prodr:Jcterr zijn de posities waar de

hoogste blootstellj:rgsniveaus aargetroffen la¡nnen worrder¡ de i¡- en uitgan-
gen van i¡¡stallaties. Bij scàoorsnaalc.rerlsaa¡nÌ¡eden la.tnr¡er¡ ook hoge blootstel-
lilgen wo¡den ve¡uad¡t. Door het gebrek aan ü:aditie en en¡arirg ret het
veredelen en her- en ver?a]ùen i¡ sb¡s¡adoorsbedrijven lrrijgen arlco-aqgecten

weinig aa¡dacht.
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6. AÀNEÍ/ELIIGEI¡

6.1 lrùeidi¡s

In dit hoofdstrrk worden eerst organisatoriscl¡e voo naarden, waa:onJer techni-
scåe rngelijlùeden voor het bel¡ee¡:se¡ van de blootstellirg aan stof aargege

ven. ve¡a¡olgens r*orde¡r per niveau van be¡eer$aabægelen concrete oplossirgs-
ridrtirgen aargege\ren. Þarna rronlt een beeld gesclretst van het belarg van
goede veücndirqen tussen de sæiale paltters bij het rea.)-ise¡er¡ \¡an een

pJ-armatig ar!ôeleid. Hert, lroofdsts¡k rpnlt afgesloterr ret een globale beschou-

wirg van de traalbaaràeid var¡ de aanber¡e.tirgen.

6.2 organisatorisctre ¡naabæoelen

6.2. L t€rþevers en werþarer=orT ganisaties

IH, algæe atl-ai dsrrn<tarrri gÙraranlrar eid

Het cpstellen r¡an i¡tentiet¡erl<larirgen
ûn ¡nisverrsta¡den cn¡er de bedoelirqen r,an de di¡ectie op het terrei¡ van

ariceidscrnstardi$eden zot¡æ). nngelijk weg te n€lren, verd.ient het aan-

bø,relirg qn i¡ orerleg ueÈ de rcr@þirq een kor+e i¡ter¡-
tieverlclari¡S c,p te ste.llen. In eelr de¡gefijke verldarirgr ]can het getrenste

niveau \¡ån adco-lcraliteilszorg, de re.latie æt de algaue wettelÍjke vereis-
te¡r aa¡r albo'àe1eid rran sdermi¡gen en de relatie ret ardere beleidsterrei-
nen glôaal cnscluqren rprde¡.

De uitr.Jerki¡g van i¡tærrties i¡ een beleidsplarr
In een beleidsplan kan verrrolgens nader aanlege\ten rrorden hoe ren het sþ:a¡er¡

naar reaLiserirtg \ran deze intenties zal vongteven en toetse¡r:

- we.ll<e eisen nen stelÈ aa¡r Ìret ontwerpe¡r, realiseræn e¡r onlert¡cn¡d van i¡stal-
laties en infra.stnrcLr¡:r en de vaa¡¿i$æ¿en van neds¡erl<ers;

- well<e eiser¡ ¡ren stelt bij het reafiselæn en cpstellen van specificatie.s
van te bestellen goederen, ¡nat¡rialen en uitbesteed werk;

- wellçe eisen nen stelt bij het ve¡:sdraffen r¡ar¡ middelen en hoe nen toeziet
o¡l het gebruik enÆmi



54

- v¡elke i¡fonnatie ÍEn rret L¡el]G freqr:entie van welJ<e functionarj-ssen wil
betre¡d<e¡ c¡n te toetsen of r¡erksiü¡aties voldoen aan de vastgeleEde i¡ten-
ties;

- hoe ren de wettelijke verplictrtirg betJ.effenle regi.sÞ:atie en neldirx¡ van
ongoraJ-len vonn zaL gqrent

- hoe ren een opEimale coörrËü¡atie tr¡sse¡r verschiLlerrle ñ¡nctiornrissen denlct,

te sti¡rule¡æn;

- wellce boroegdheden en verartkoonCelijlùedeJr dive¡:se ñ¡nctionarissen ter
¡esc¡¡:¡<¡<i¡g hebbeJr c¡rr de hen cpgeJ.egde tal<en te r-eal-iseren;

- hoe ren bet¡pklçenheid en ¡¡rctivatie ra¡r neds¡erl<ers denlG te sti¡rn¡Ieren;
- welJ<e faciliteite¡r aan otrerlegstnrcÈ:rerr al-s OR en ccmd-ssies verleerd

worràen cm een actieve iJr\rloed uit te oefenen bij de a¡:tn.lzol¿\ì

- hoe de uitgesprokerr i¡¡terrties ret intrpductie r¡a¡¡ nier¡r¡e nedegerl<ers,
opleidirg, instnrcÈie en U:ainirq veelcorrten zijn;

- het rrastleggen van proced::es en taal<r¡e¡rlelirgen cm voor de korte termijn
prioriteiterr er¡ activiteiten te regist¡€æJ¡;

- overige asPecten værzover niet rættelijk ger€geld of hien¡oor geno€nd.

arbo-jaarplar¡nen en -verslagen lnstste.tlen
Een plan per beclrijf of afdelirq waarin cornrete data aargegeven zijn vlaarcp
de uitvoerirq \¡an activiteite¡r, wzì¡Lr=ìan lroge prioríteit is toegekerd, ter
lnrd gencnen gaat worden. rn een jaaweslag rprdÈ de uitvoerirg van de
plannen getoetsE. (Bedrijven ¡ret lo0 of neer ¡redsrcrks:s zijn wettelijk
verplicìt dit t€ doer¡; art. 4 en 10 Ar.lcoæt).

IË, çecifieJ<e beleid r¡m H, belæercen van bloc¡tsteltirg aan stoffen
E zaL per bedrijf of afdeli¡g een plan diernn tê kcnpn waari¡ venrcld:
- wellçe ejsen mn aan prodr*tinformatie van zc*el leve¡:a¡æie¡:s als voor

afne¡rers stelt (i¡ ncrnblad NB¡ 20101) zijn algerere aarriacàts¡gunten tr-ier-
voor cpgeruæn);

- bij wel)<e wet*zaantrede¡r rætk nÍveau rran belreersraatreg'e.fen nagestreefd
wtcrdt;

- dær niddel van uerl<i¡rst¡n¡sÈies heÈ juiste gebnrik van vætzienirgen is
vasÇele$;

1) Verkrijgbaar bij hct Xcdr¡[andc ilornatisrtiê ¡nstituut tê Detf t.
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- door wie, ret wellce fræquentie en hoe de pralctìsclre bnriJdcaarheid, toepas-

sirg en doelbefferdtreid va¡r toegepaste naatrægelen wordt getoetst

(arf . 182a \ÆlF).

I{er}<gevers en hter}(ne[Erst

Het verd.ient aanbevefi-rg cm het cpstellen r¡a¡r beleidsdoo¡¡ente¡ te baseren

op overleg ütssen r.lerþerrers e¡r rnrJcrelrErs en hien¡ær adr¡ies i¡ t€ winnen

bij deslo:rdige die¡ste¡r. IÞt verdierrt aanbeveli¡g crn, bijværbeeld i¡r het

]cader \¡ari CAhrderf¡ardelJ:rgen, een visie te onErvild<elen op hteg:ale arìcozorrg

en de orde¡steuninq túe¡lcij door exterre Aes¡sdige diensten.

6.2. 2 lserlarørersorSaniseities

À19æerr

- het sti¡rule¡æn dat voor zouæ) qelijk bedrijven een cAO rvordt afgeslo-

ten en daarin rcgelijlrtreden wotden beJl¡t ol afsprakerr over a¡dco-beleid

te r¡a]<en;

- het verrl.ierrt aanbeveli¡g te cnrewegen per nedaærlrer een ni¡tj:m¡n aanta-L

dagen vær scìolirg en vorairg op ÀRÞterrch in de C[Èbepalirgen op te

ne¡ren analoog aan de bo¡¡'{AO;

- het ve¡za¡ele¡r en vel€prÉide¡r r¡a¡r besdrildcare lcenni-s en enrarirg en het

sti¡r¡¡te¡æn r¡an de orderlirqe uitwi.sselfug þiennn i¡ de bedrijfstak;

- het s¡i:nrte¡æn en coöråi¡ercn van cderrmirqsrade¡t, kaderleden en bedrÍjfs-
lederqrrcepen rnn de valöorde¡r bij het participeærr i¡ de vorngevirq en

toetshg va¡r lret aricei@eid i¡ øne¡¡anirqen.

æecifi,Oc r¡æ het, bete¡ssr van blocÈsteltirry aan stoffen

- het sÈi¡¡u.¡le¡en r¡a¡r de verrspreidirg r¡an acû:ele )<enni.s over de starrl van

de tec¡niek en de (doeltr€fferdfeid rran) i¡ de bedrijfstak gebruiJcelijke

teclrúeke¡.

6.2.3 lrdiviù¡ele neden¡erlcers

I¡dividr¡ele nredewerl<e¡:s zijn rrettelijk verpliclrt c¡n niddelen en voorzieni¡-
gen op de jui-ste wijze te gebnriken, nederrerkirg te verlerpn aan orde¡ridtt
en værlidrtirg en door he¡r cpgenerlcte ge\ralæri r¡ær de veili$reid of gezord-

heid t¡|I' l<ennis te brergen aan leidirggeverden en wer@i-
girg.
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6.2.4 o{/erheid

- het veJîzaÍElen en verspreiden va¡r b€scåj]òare lcennis en esraring en het
sti¡m¡leren r¡an de orderlirge uitlri-sseri-rg hien¡an i¡ de bedrijfstâk;

- het sti¡nrreren van het niveau va¡r a¡lceku¡alitæitszorgq¿staren door benraki'g
van i¡ù¡cudelijke en procedrr:reJ-e aspecter¡ en het aansprekerr van de social_e
par+ners cp hrm wettelijk \rasÈgelegde plicåteru

- afsterunir¡g ¡ret en sarlp:fterki¡g tr¡ssen ove¡treid.slicÌrarren (rnilieu-
inspecËie, ar:lceidsirrqpec,Èie en gereenÈelijke overlreid) sti¡ruleren zodat
hq¡rast voor bedrijven orrÈstaat, \.Jztarnpe oo¡< l<an rtorråer¡ ber¡orrtent dat arbo-
zort een in@raa1 orderdeel r¡a¡r de lc4,alit€itszorg in bedrijven ræ¡rit;

- sti¡¡n¡leren dat gegerrens over blootstellirgen, gezordheidseffectÐ er¡ doel-
tf,€fferdheid r¡an maatregelen ç bedrijfstalariveau agç,reçteeròaar en uitçvis-
selbaar zijn;

- afstautrirq üJssen aesh:rrlige diensten er¡ sociale paËrrcrs sÈi¡¡n¡Ler.en.

6.2.5 Deslo:rdige dienste¡¡

- desla:rni$eid or¡twilçl<elen en orrlertrcn¡den on droge h¡lk bedrijven te onder-
steunen bij het c¡rzetEerr, i¡voeren en orderhcuden r.an aÌrco-
l*,aL iteitszorgsyst€rwl t

- deslo:rni$eid ontr.¡il<ke1en en orrlerhcn¡de¡r over de i¡ter:actie tr¡ssen arbo-
ls,üaJ-iteitszorgsystererr en zorgslnstelærr voor arder€ doelstellingen;

- het st'i¡ruleæn r¡an de velgelijlòaaràeid van rcetresultate¡r naar de doeltref-
ferdheid \¡an beìeersstJ:ategÍeë¡ dær ¡reettæctrrieke¡r en verslagleEsjrs t€
sta¡rlaarLise¡en;

- de¡onst¡atieprojecterr onEwiÌkeler¡ in sanenspraak net werþetra:s- en werlme.-
rersorganisaties;

- terì beÌtoeve \ñln een eerduidige en he.lde¡e beeldrrorairg riclrting de af¡re¡rer^s
van het diensterpa]<ket beleidsplanren orrEwilcl<eler¡; hieÈij lq¡nrpn desla:rdige
diensten, die in eenzelfde brarrct¡e actief zijn, sanenwerkerr.
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6.3 Technisclre rweli-ìlùeden voor belree¡:snaatreqelen

rn de prioriteitsrolgorde tran art,. 182a van het \BF worrlen in deze parag::aaf
nogelijke oplæsirgsridttirgen ge{teven crn de gelraltes aan zwevend stof in
de Ludtt te ver¡ni¡deræn. In bijlage Vl r.¡orrde¡r nadere uitwerkirgen weergegeven.

6. 3. t h:or¡bestrijdi¡g
Vs:scì,ijni:rgsvonn rran produkÈen:

In overleg rûet lei\¡elanciers en afnelrnlîs rran d:rcgre btr-Lk goeder:en streven naar
die versclijnirgsvornen van prodr:)<terr dÍe bij de verwerkirg een zo laag
rcgefijk geàal.te aan zseverd stof i¡ de lucåt ve:oo¡:zal<e¡r (bijvoorùeeld:
het pelletiseren van poedervorrnig tt¡¡¡¡¡'i:al of in plaats rran ]clei in gemalen

vorm, brokkerr lclei cn¡erslaan).

Het beperken van persøùijke aarruæzi$teid i-n let nrim en aan del< door:
- het læs¡uiten \Jan eJtsen en rrasÈe br-ardstoffen:

het groortste gedeelte r¡ar¡ de eútseJr en \¡aste bra¡rlstoffen is bij de ve¡wer-
kirtg nat te hq¡de¡ ¡ret water; bij het læsen r¡an deze prodr:)cterr lçar¡ ¡nen

het mterieaì f6s sFuiteJr en de slr¡lrie oppcnpent

- zelflæserde scìepen bij nxe ¡ri¡pralen j¡ t¡ zetten;
De ¡neerdertreid van de n¡¡e rnitæla,len, bcr¡r¡stoffer¡, Io:rrsünest en narcrd-
stoffen en zcr¡ten ]s:nræn door zelflæserde scìeee¡ worrCen getost;

- het toepassen r¡an eler¡atoren zodat cor¡ti¡u ge.lost' en geladen kan worrien;

Nerbij rrcet echter ¡ret nane bij harde prodr:lcten reke!únq getror:den trorden

net het geluidniveau.

Het beperl<en \Æm rricr=¡ en vensErivirg door:

- cmkasti¡q en afs<tremirg (van de wird) te rcaÌisercn bij treclrter:s, tlîans-
portbardel, ovensto$nterr etc. ;

- een besòenùaagje aan te brærgen cp heÈ, prrduct;
- het sEtil<sLaan teger¡ te gaan dær de \ralhoqte r¡an h¡Usnat€riaal te beperken;

- de srelheid r¡an hardli¡q en voerlerigen cp het ten€in aan te passen aan

het prcùrct;
- de i¡ridrtirg \¡an heÈ, t€Eei¡, de liggirg en \¡olm r¡an de hcperr aan te pas-

sen ¿¡¡¡n de crnstarrligheden en de overtlee¡:serde wirdridrtirq (ZIÐ ; lúer¡ij
dient errErEìr gest:æefd te q¡orrle¡r cm:
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* het ¡nateriae'l zo ni¡ Ìngelijk in beurcgirq brergen en b:ansportafsta¡de¡
zo ]cort rcgelijk te hcude¡r;

* het wegdek en vloeren zoveel Íngefijk vlak en toeqarikelijk voor veeg!¡açJens

t€ houdent

- geìeel gesloter qrijpe¡:s te gebnri-ken;

- gedæeerde stort door vi-sbeÌconstnrcties, dæeerinrichtirgen en telescope-
rerde stortpijpen te laten plaatsvirden;

- dive¡:se tlæen dr¡zen tæ te pa.sseni

- katal.ysatoæn op nadli¡Es te plaatsen m de uitstocÈ va¡r scàadelijl€ uit-
laat4assen te beperken;

- voordat orderhcr¡d en r€paratie rordÈ uitgevoert, objecten sclpon te ¡nalcen

en/of rnt te hcuden ¡ret water. Ifie¡lcij dient het qebradk van hogedrukspuiten
venneden te t¡rcrden;

- de cngevirg en ap¡nratur:r goed sclroon t€ hc^¡deJr.

6.3.2 Àfzuigirg en ver¡tilatie
Het voorl<c¡ren r¡a¡r de verspr,eidirg r¡an stof kan gerealiseerrf r*orden door:

- stofve¡:zanelsystslEn (afzuiSùS aan de bron, zonodig aarqervuld ret n¡.i¡nte-
lijke verrtilatie) te gebnriJcen dær:

't tæpassirg van afzuigirg \¡an tr€(trters, stortlr:nlcers, ê.d. Bij de )<euze

van de afzuigi¡statlatie dier¡t ælcening gehoden te rærde¡r ¡ret de eigen-
scìappen van proôrlcten. ttyg¡rcsccpisct¡e proù.rlcten zr:J.Ien beter ret q/cto-
nen te verwerken zijn dan uet dælcfilte¡:s. Dit beteke¡rt, dat er sorts apa:te
slfstsnrn zt¡Llen ¡æte¡r zijn rroor proù:}ctel¡ ¡ret e><trsne fysisclre of ctremi-

scbe eigenscha¡pen, naast de arde¡e slrstsren voor de overige produlclen;
* het realise¡en r¡an orde¡dn¡k in t¡ectlters crn een corstante sbrccm van

het produtcE te marlcorgen er¡ stofrnll<en te r¡ærlcsren;
* stofi=tcn¡rleidirgen toe te bâsseni

- toepassirgvan natte stoford@ (rntlrorden waar ¡nateriaal
i¡ contact staat næt de cpen ludrt; bijvoorbeeld cperr cpstag of i¡ tr€ch-
ta:s);

- zwer¡errl stof t€ lat¡¡r ree¡:slaa¡r dær toepassirg .trar¡ sproei-systøren;

- de uitlaat r¡an diesel¡rctoren cp een zodanige pæitie te brærgen dat zo ¡ni¡
Íngelijk versb.rivirg r¡a¡r trrlJc¡ateriaal Wt¡eedt en zo vì.r.rg nngelijk verrir:n-
nirg \¡an de uÍCtaatgasse¡ kan gesdrieden.
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6.3.3 Afschetrnirg rran de rens
Afschermirq van de rrens i¡ nri¡rte en tijd lcan op eer¡ aantal- rnanieren gereali-
seerd worder¡:

- conparEfuenterirq of sp:eidirg o¡er verscì-iLlerde rrri¡¡rÈes: het sclreiden

r¡a¡r de werkzaa¡nheden Íet hoge cor¡cenþ:aties aan zweverd stof va¡¡ a¡dere

taker¡: Bij losrerkzaanùeden i¡ loodsen niet @elijker{.ijd ardere werk-

zaamheden uitvoer-er¡. oe vulcpe¡ú¡g van een crpzaki¡.staLlatie dient niet
irr de produlcÈÍe¡al qeplaatst te ttorrler¡.

Bijvoorlceeld reet- en regeüørers ret de jui.ste voonienjrgren voor schone

Iudrt cp de werþlel<; cabi¡res ret stoffilter, overrin:k en ergononisclre

i¡riùti¡g op hilldozers en bùcats,'
- het ver¡nrten'r¡an de afsta¡d t¡rt de brsn door ¡necàarliseri¡g en autcnratise-

rirg: afstardbedieni¡g;
- het beperl<en van de tijdsdu:r dat irdividuele nedæ¡erl<e¡:s worden bloot-

gesteld;

- bc¡¡em¡i¡ds wer]<e¡r.

N.B. Door autc¡nati-serirg en nierue tecìrnlogieèn d:reigen Íreer rrcnotone en

solitai:æ tâl<en te ontstaan. Het sti¡uLel€n \¡an taalorculatÍe en/of functie-
verlcredirg l<an trelpen een aantal rran dergrelijke nieuwe pncbleren tægen te
gaan. F\:rrtieverbredirg lag echter niet aLleen als i¡stnner¡t voor het beper-

l<en r¡ar¡ i¡diviò¡e.Ie blootstellirgsdr¡r€ri toegepasE rrorden! Dit pleit voor

een gestnrcEureertÞ aanpak, waari¡ ret alle tÆ{-aspecten r€ke¡Li¡g gehouden

worrlt.

6. 3. 4 Fe¡:soorrlijke bescàetmirqsidelerr
Wanreer rcÈ de værgaarde naatrægeJniveauts blootstefffus niet doelþrefferd
worfü værkæ¡, vo¡ren cÞ besdterldrgstiddelen \¡an huid, ogen, en ademha-

lÍrgsq¡steø de laatste rcgelijkheid cm naabregelen tæ t¡effen tegen gezord-

heid.sscìadelijke blocttste[irq.
Het is rceilijk c¡n hien¡ær al.ganere riùtlijnen te genren. Bij het ¡na]çen

van een J<euze ¡oet ¡ren zidr laten leide¡¡ door de agentia en hr:n concent::a-

ties waar tægen ner¡ zidr wil beschene¡, het sært werk dat ren roet uiWoeren

en de tijdsdur:r van deze activitæiten. In ve¡Ccard let beperkirqen aan het
dr:aagconfort is \räak een aanpassi¡g in r*erk- en/of rusttijden nodig. Þarnaast

rþeten voldoerrle rnidde.le¡r besctrildcaar zijn vær het orderlrcn¡d, het sclrcormaken

en de cpslag \Æm dergelijl€ niddeler¡.
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6.4 Ra¡rl¡oonraar:len

Afgezien van de onaar¡r¡aarrlbaa¡l¡eid r¡a¡r het aròeidsorgescì.ilcÈ worde¡r varr

nE¡lseJl, vormt te¡:ì¡glcperd a¡beidsaanbod een belargrijk argr-ürEnt on de l(qlali-
teit van de arlceid te vergroterr. Door een gericlrt sæiaa'l-organi-satorisch
beleid lsJnrpn l¡E¡ìs¡en larger en beter werlcen.

Daad'rerl€lijke ver:lceterirg \ran de a¡beidscmstar+ìigheden wordt het beste
garnallcor3id i¡dien lra¡¡ttit een breed d::aarylak kan lorrden geopereerd. HierÒij
]ca¡r het beste aansluitirg gezodrt bþnle¡l bij de rþodzaak cm een ¡¡pderne

bedrijfsrroerirg tet neen aardadrt voor lsraliteitszorg, fleJdbifiteit, nieutre
tec¡nologie en ¡=rsotelsbeleid te realise¡:en. Ee¡r derlelijke bedrijfwoerirq
geridrt cP het c¡r de beste rnanier ber¡¡tte¡r r¡a¡r de i¡zet rran redanerker:s,
draaçÈ bij aan het imEo r¡an de bedrijfsta¡<.

Een aarpak die eerst geridtt rprr¡tt cp bedrijfstalariveau lij¡G vær de d:rcge

brtilk de weg die de g:rcotste l<ans r¡an slagen geeft. l¡rlie¡r cp bedrijfstâk-
niveau overeenstenunirg beÈ€iJê rærdt en alle bet¡:okl<e¡er¡ hr¡n i¡zet voor de

realiserirg r¡an hr:n ve¡:a¡rü¡ærdelijlù¡eden heÞe¡ toegezegd, lsmren bedrij-
ven zidt niet verscttuiler¡ adrter øeigerùijle arryrenterr als (verneerde)

concrrrzentierrerralsirg.

ÀIle nivear¡s birren Cle orderrenirg qgelen een ro1 r¡an beteke¡ris bij het
belreersen rran aròo-risicors. Het besb:r:r \ran een ordernemi¡q speeJ.t een

essentiële rol bÍj het onEwiJ<kei.en \Ærn een bedrijfsorltrrur die noodzal<elijk
is on de hierlcor¡e¡r gestelde doelen te lq¡nren realise¿en. TÞvens ¡r¡cet daar

de prirrcipiële orrerÈuigirry bestaan dat arÈeirwesteringen in teäniekør, in
organisatoriscùe naabægelen en in rÉnsren antlen bijd::agen tot betere be-
drijfsr¡æri¡g en t¡t dr¡¡ua¡ær i¡tzeÈ, rran ¡rensien. Deze ove¡*uiqjJìg ¡ncet breed

bekerd zijn birrren de eiEen orgnisatie.
Op het nÍveau r¡an heÈ, nitl:erlnanaqærÈ is vervolgas pemarr¡te aÈe
aa¡rlad¡t rndig crn de oruæerga<cuen aârpak en procedues te reatise¡æn.
Tenslotte ncet Ìret uitr¡oercrd niveau lret rlJÈ lo¡rren en wiJ.len inzien van

arrler- teònieJ<e¡¡, rærkilsrFnrcties en besdler¡erde naabægelen.

Een en arder verei-st een large temijn aâ¡Fak. Slechts dær achtereervolgens
de genoade sÈappen te doorlcpen, maal<t een op veràeterirg r¡a¡r arÈeidsc¡nstan-

di$reden geridrte aareak een l<arrs rran slagen. Þ c¡r velòeterirq v¿n arlceíds-
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onstardighede¡ gerid¡te activiteite¡r dieren afgestand te zijn op a1.t9 niveaus

i¡ het bedrijf en vereisen orderlirg vert¡qxre¡ tr:sse¡r de bet¡ol<kenen in en

buiterr het bedrijf.
Tijdens het orderzoek is bij de orde¡:zoe]<e¡:s de i¡dn:k ontstaan dat tr:ssen

de dj-¿æct, bet-¡¡oklceren bij het rea1ise¡æn van goede arÈeidscnstarrcLigheden,

werþenrers en r¡erJssrers, h & r¡eerrCerheid van bezocìte bedrijven een gebrek

aaJn vertJs¡æ.ri bestaat.

De ÀrteidsirrqpecÈie kan een belargrijlce nol spelen. Niet alleen door ret
inspecÈies na te gaan of de overeergrekcnerr aaryak gereafiseerd wordt, rnaar

a.renzeer dær ¡ret geridrte aa¡dadtt cp stfuulererde wijze bij te d::agen aan

de zetfqærlczaamheid wan bedrÍjven.

6.5 Ìlaalbaarheid

In het hiernavolgerde r,¿orrlen een aarrtal naabæge1en gege\¡en die cor¡cræet

lo¡nr¡en rrorde¡r aargepalct bi¡¡rrcn de bedrijven. tfeÈ, is niet ryelijk algsrene

uitspral<en t€ doeJ¡ of e¡r i¡ Ìroeverre ell<e afzcrderlijlce tnaatÍegef bhner¡

een bedríjf i¡ tecåniscùe, organi-s:rtori,sdre er¡ fi¡a¡Eieel-concrniscåe zi¡
haalbaar is. Þt is eer¡ vrdaq die uitei¡delijk alleer¡ i¡ lret cnrerleg tr:ssen

werþever en werlsp¡re¡:s in de beclrijfstãk of Ìret bedrijf zelf ncet worråen

beanü¡oont.

In dit r:a¡4nrt rrorritt vær:aL beoogd de uíÇebreidfieid wan rcgelijke beåeers-

naatrægelen te benadn¡lcke¡r, zorder rlââr'rlne volledi$eid r¡a te st¡¡en¡e¡¡. In
elke orderrenirg zal Ìtet na verloc¡l van tijd zqder reer nngelijk zijn reerde-

re rran de genoerde trmte¡ te real-iseren. De errige uitzorderirq vonrt de inzet
r¡an zelflæserde scñepeJ¡; de lenodigae irvesterirqen l¡-ie*roor zijn dernate

groot dat een grcotscÌtalige inzet hienra¡r cp korte tennijn níet ]can worden

verwadrt.

Voor:alsnog is de cc¡nbinatie van ]cennis r¡a¡r de aràoqet, de i¡hor¡delijl€ kennis

van ar:iceidscnstardighederr er¡ tet verej.ste niveau r¡an sæia1e vaardí$teden

bij nidde¡r- en lager kader der¡mte beper¡<t aånsæzig dat cp kol+e ternijn
niet vervactrt lcan lp¡de¡r dat - i¡piderrtele sih¡aties uitgezqderd -s¡pralce

zaJ- zi)n \ran een plaruratig atlcùeIeid. Dit geJ.fü ool< r¡oor bedrijven waar

wel de wettelijl<e verplidrtirq tcÈ, het nat<e¡t \Ætn een ar:lcojaaryfan en -jaar-
verslag bestaat.
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@ de wat larrgene tennijn lqtr¡r¡en de bedrijven net 100 of reer nedarrerkers,
na bijscholirg van ¡nidden- en Ìager kader, cperationele nederu¿er]<er-s voldoerde
@eleidirg bieden. f{anreer venrolgens aarrvullerrt 1* en 2e-tijns des}a:rd.ig-
heid irgeììJurd ltordt, l<ar¡ ¡ren tot een plarnratig benutten van tecìnische noge-
Iijldreden kcren. affrankelijk van de aclrtær3l:ord van veilígheidsls:rdigen of
telrrici lslnrnn denlelijke bedrijven r.raarsctrijnfijk ook de uiwoerirg van
de Le fijn iatern gaan uitrroeren.

Bij de lclei¡¡e¿e bedrijven zijn de nngelijlÈ¡eden cm ¡ridden- en lager kader
zodarrig bij te scàolen dat zij cperatiorele redee¡ert€¡:s erer:zijds lsÐnen
npËive¡en en begeleiden en arrJerzijd.s cp b..i.s va¡¡ zelfrverkzaa¡ntreid tot het
plarrnatig ben¡tten r¡an tecbrrisd¡e mqefijlòede¡ l<c¡En zeer be¡:erlct. Deer¡elijke
bedrijven zullen zcn¡e1 voor de 1æ als de 2ÈIijrs zory zæ veel inbrerg
rran o<terre desla:rnigen nodig blijven he&eri.

In het alganeen zan het bestaan \Ærn ee¡ door de sociaJ.e paftners be¡eerrie
stidrtirg, die voor de bedrijfstak ¡eeaafae faciliteiter¡ ontr¿ilcJ<elÈ en/of
beheert tenei¡de alle bedrijven in de bedrijfstak in de ontllij<l<elirg en
uifuoerirg r¡an a¡Òùeleid ]srnrpr¡ stetûæn, een stap in de goede ricàtirg zijn.
rn de volgerde taber rprdË een i¡dn¡k ge{teÌren cp basis van de tijdens het
orderzoek cpgedare i-¡rfor¡ratie en pra]<Èijkerrnr5rg in beclrijfssitr¡aties in
a¡rlele bedrijfstaldcen. Deze tabel kan bijd::ager¡ aan de diso¡ssie b:ssen de

sociale partreJls or¡er de r.ealisering rra¡¡ aa¡rbevelirryen.
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lbbe1 6.1 Glôhâle l¡aalbaa¡Ìpid van aarrber¿olen rnaab:egelen

Aa¡rbq¡olen naatreqel 1) Irdicaties va¡r de Ìraalbaa¡heid2)

TOF
KL KL

++
++ +

+

+

+

+

++
++

1) Het uitgrtterd bela¡tt€¡t \ran een denlelijl€ maabægel.

2) Þ drie besct¡cuwle aspecten van de haafbaaràeid van naatægelen:
tecìni.scàe (T), otrganisatori.scùe (o) en fi¡arcieel€corsdscåe (F) haal-
baaràeid cp zcnel de korte (k) (È2,5 jaar) als de large (1) (2,5-5 jaar)
tennijn.

3) Àrlcæjaarplan: een plan waar cqsæte data zijn aargeg€rfen rraarop de
uitvoerirg r¡an acÈiviteite¡r t€r Ìnrd gerunen geat worderr.
Àr'lco-jaawerslag: een verslag waari¡ cp basis r¡an het jaarplan getoetsÈ
wondt wellçe planren selç d¡ad¡prkelijk gerealiseetd zijn.

4) @nform art. 182a r¡a¡¡ het VBF:
- niveau 1: bronbestrijdfug
- niveau 2: i¡dt¡strièle venÈilatie
- niveau 3: afsdrendrry r¡ar¡ de ¡æns
- niveau a: persænlÍjlre besdemirgsiddelen.

5) - niet l¡aalbaar.
+ wel l¡aalbaar
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Lijst net verlclarilg r¡an afkortirgen:

ÀT Àrlceidsirspectie
ArÈo aròeidscrrstarrli$eden
reD BedrijfsgezordheidsdiensÈ

CAo CollecÈie¡r¡e Adceids O/eæenkc¡nst

CBS centJãal h¡r€au vær de stati-stiek
æ;A Direktoraat Ger¡e¡:aa1 rnn de ÀròeÍd

cAB Afdeli-rq Àdr/iserirg Bedrijfsveifi$eid var¡ het C,AK

cAK Cereensclapelijk atuinistratielantær
q{D CareensclappelÍjf(e ¡4ediscàe Dienst.

Im hspectie rran de flavenarlceid

IABf\If Haver¡bedrijven, Bilnenrraart en Visserij
LÐ Iâger BeJ:oeps de:*rijs
ìAC lfaxi¡naal Àar¡l¡aarde Concentt'atie

MÐ Middelbaar Be¡rceps menrijs
oR ffiernanirgsr:aad
Prco Feriodiel< nedrijfsgeneeslorrdig Onde¡:zoeJ<

RæD StiùtirgRegionale nedrijfsgezordheidsdienstRottærda¡n
INO Nederlardse Ce¡rt¡:al-e Organisatie voor ftoegepast NatrrurweÈensctra¡

pelijk onderzoeJ<

vBF Veili$reidsbesluit Fabrielçe¡r of Werþlaatsen
VBR Veili$teidsbesfuit Restgrrcepen

vBS Veili$reidsbesluit Strnadoorsbedrijven
Vg{ Veiligreid, Gezordheid en t^lelzijn
vRoM l4inisterie van VolJ<sgezordheid, RufuÈelijke or¡denirg en t4ilieu
!,no l{et op de Àràeidsorgescìi}Êheidsvenekering
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I.A Tloelid¡tirq op de aràeidstrlaliênisclre belreenstraÈegÍe
I.B Het r¡oorinfonratiefor¡rn¡lier
f.C Het literatuu:orderzoek
I.D De irùoldscE:qave r¡an het praÈoæl

f.E Èieven aan de sector





BL'LEGE T.A IOEIICIETTG OP IE .AREEIETUGIXI{ISCÍIE EEHEERSSRNITItrIE

1. B"o-r*en nan de aissie
a. nestrijdirq aan de bron:

- verv:arqen van een stof door een ardere sEof die een lager risico
¡l¡et zicl. nee brergE;

- toepassen \ran een sclronere tecìnologie;
- toepassen van alternatieve pr.odr*tisretlroden of pr.odr:kEieprrccessen ;
- wijzigen van de tecìrriscìe uitvoerirg r¡an het prodr:l<tieproces;

- aanpassen rra¡r de inricùti¡g r¡an de werlsr¡j¡nte¡r;

- toepassen van orrlertu¡ds- en reinigirgsprogn:anmats.
b. Àfscåennirg r¡a¡r de brcn va¡r de nens:

(Tegengaan \¡an velTtpreidi¡rq var¡ toxisclp stoffen en ¡naterialen i¡r de

mirrrtet dit ve¡eist aarpassirq van het prodr:lctiesysteern):

- dalçretcurleidirgen toepasseru

- otrF¡t contai¡e¡:s voorzien r¡an deksels;

- baffles cp storfgaten plaatser.

2. I¡¡n¡striäte rrerrtilatie
a. Plaatselijke afarigirg van de bronemissie;
b. Irdien plaaEefijke afzuigirg niet nngelijk of ornroJ.doerrle is, (aa¡r-

vullerde) ruilrrf€\¡entilatie toepassen.

3. Afsdprmi¡s r¡an de srs
a. Organisatorische rnaatregelen:

- spr.eidi¡q r¡a¡r werkzaa¡nhecle¡r over versdúllerde nriJrrtest

- Àfftisselirq van treÈ soort werk;

- verspt€ídùq r¡an de werkzaa¡nlreden over de tijd.
b. Tec¡rriscl¡e naatregelen:

- Afgesloten c¡hi¡es;
- Meet- en rægelkarers;

- AfstarÉslcedieniJg toepassen.

a. Èrsqùüke besdærni¡s



2

Nadere toelicìti¡g op uitzorderirgssitr:aties waarin ¡ren ]<a¡r afi,lijlcen wan
het @insel dat rnaatrægelen belroren te voldoen aan de starxl van de tech-
niek en de i¡ de bedrijfstak gebnrikelijke werlcwijze:
- tect[risctre bele¡mneri¡ren kr.¡nnen al-s gtord gelden wan¡ìeer het door de

naabægelen ¡ni¡der goed rcgelijk worràt cnr:

- de i¡stallatie te cont¡olelæn;
- de i¡statlatie te orde¡hcnden;

- het proàrlct te inqpecteren;

- te ventÍleren of te lcoeten.

- fi¡anciëte beler¡reri¡gen kunìeJr, ¡nits het beleid gericlrt blijft, cp
verrnpzenlijld¡q van de ge!{enste sitr:atie, rret væratrgaarrte toestsrtrni¡g
r,¡an de Àriceid.sirqpectie sledrts tijdelijk als gnorrt gelden çaru1ger door
het treffer¡ rran naat:regelen:

- de irwestenilgslosten en e:çIoitatiekoste¡r zo hq r.,rìol:den dat het
bedrijf in zijn bestaan h¡ordÈ bedr¡eiEd;

- de concr¡¡zæntievelhcudirsen te zeer worden verstoord door vet=iste

- achterstårdssiüEties r,¡ronlen door de arbeidsirqgectie beoordeeld op
basis van de econcrnisclre levensduur. ferr belrcep cp de clar¡suLe faaLt
wEìmeer bijvoorbeeld ¡nachi¡es en instaLlaties niet tijdig lvcrrler¡ venran-
gen cm de winsünarge te vergnrcrterr ten koste va¡¡ de arbeidscnrstardigþe-
den.

rn nier-ne sitr:aties is een be¡lee w de rederijl€:Ìrrijsctausqle alreen
rcgelijk ¡ret het oos op de lcoste¡r die het t¡effen van rnaatregelen ter
beperkirg va¡¡ blooÈstelfirq tijdens de bo¡rv of het ontwiÌl<elen rta¡r het
pr€ces of de i¡rstaltatie ¡ret zieå nee had gebr:aclrt. Het is niet aanyaard-
baar wanneer adtte¡:af blijkt dat bij de bcr¡r geen aardacht is bestæed aa¡r
anissiebeperkirg tenrijl deze wel in redelijkheid te verlargen was. Na de
bot¡v¡ zt¡llen aa¡n¡rllerde voonienirgen nodig zijn. Bij het reaLise¡æn rran
deze vænienirgen ]a:¡rt u niet op financiëre gnorden eer¡ beroep doen op de
redel i j ]<erwij sclar:sule.
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ONDERZOtr( TOXISCHE STOFFEN ZEETTAVEI.IS

"DR(X¡E BULKT

VOORINFORMATI EFORMULI ER

Belansrijk¡ Dit foruulier graag invullen en opsturen voor 21 april
lt8t naar de Inspectie van de Havenarbeid Rotterda¡ of
Ansterda.o, a1 naar gelang het district waar utv bedrijf
in gevestigd is.

Maart 1989.

N.B, Dít voorblad kr¡nt u zelf houden!



1. AlgcúGcn

Bednij f:
Adres:

Telefoon:
Kontoktpetsoon:

2. lJelkc couissfes of dfcnsten zijn er in het bedrijf?

Onderneuingsraad

Arbo-conússie
VGt{-coooiêsie

EHBO-ers

Veiligheidsfunctionaris 0
(of vergelijkbaar)
Vertår¡dkauer

Bedri j fsbra¡rdweer
Procedures blJ onge-
vallen

0

0

0

Aaogealoten biJ een

tsGD? Za ja, welkè?

ja neê

00
!

0

0"
0

0

ô

0

0

0

kontaktpersoon toestelnur¡Eer

0

0

o

Anders. nl.

3. Amtallen weil¡neoer¡

a) Âantal personen in'dagdien'st:
nachtdi.enst:
ploegendienst:

0poerkl¡19è11

IJæe:

b) Aantal pa¡ttiEers:
ultzendkrachten:
buitenla¡rders:

Aantal SHB-ers net voorkeur:



c) Aantal operationele nedewerkers:
toez ichthouders / teidinggevenden :

d) Welke operationele en toezichthoudende f!¡nkties worden rondon de droge
bulk in uw bedrijf onderscheiden?

e) wordt onderhoud en reparatie uitgevoerd door eigen personeer of door
contractors? Toelichting

4.

a)

Goedcr¡n

ltlat zijn de stoffen/produkten die opTovergeslagen worden?

A.

B.

c.
D.

tr

Er

andere, nl. (zonodig op een apart vel vernelden)

b) Heeft u van de stoffen safety data sheets (hierop staan gegevens
zoals gevraagd ln de bijlage)? ja 0 nee O

Graag va¡r de stoffen waarvan u over zo'n datasheet beschÍkt een cople
Beesturen of enders de blJlage invuJ.len. voorzover u j.nfornatie hebt
over de afzonderliJke stoffen.

c) Ecrdcr ondc¡zorh
- BiJ welke sktlvlteiten is

dlghedên biJ uw bedrljf?.
er eerder onderzock gedaan naar arbeidsoostan-



- Zijn er andere onderzoeken/adviezen gedaan n.b.t. autonatiseri.ng,
vernieuwing van werknethoden, t.a.v. hurpnidderen etc. die gevolgen
hebben voor arbeidsonsta¡ldigheden in het argeneen en voor de blootster-
ling aan sEof of chenische produkben in het bijzonder? Door wie is het
onderzoek uitgevoerd en wanneer?

l{iJ stel

l. Fluctuatl.es Ln soort produkt en hoeveelheid
in soort produkt 0 nee 0 ja, welke?

in hoeveelheid 0 nee 0 ja, welke?.

Zijn er andere ontwikkelingen?. .

6. Ooschrljving va¡¡ de opslag/overslagal<tiviteiten

a) Ceef per opgesonde aktiviteit (zie volgende pagina) aan of deze op ur,,r

bedrijf praatsvindt en vur het niveau van maatregelen in dat daarbij
gebruikt. Deze niveau's zijn:

Niveau 1 Beperking van de emissie (vervanging van een stof door een a¡dere
stof met oinder risico, toepassen van schone technologie. het
gebruiken van alternatieve produktienethoden, het zodanig in-
richten van de technische uitvoering van het werk dat de enissie
zoveel nogelijk wordt beperkt, aanpassing van werknethoden,
aanpassen van de Ínrichting van de werkruinten).
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Niveau 2 Afvoen van verontreinigde lucht (aLle vornen van 1okaal of cen-
traar afzuigen van verontreinigde lucht en toevoer van schone
lucht, bronafzuiging geniet daarbij de voorkeur, eventueel
sa.û¡en Eet ruiotelijke ventilatie) .

Nlveau 3 Beperking van brootstelringstijd en aantar brootgesterde
personen (bijv. het ruiqtelijk scheiden van verschirrende
werkzao-heden).

Niveau 4 Toepassen van persoonlijke bescherning.

Aktlviteiten naatregelen-
nlveeu

korte duiding

0 laden
0 lossen
0 breken

0 zeven

0 nengen

O opzakken

0 sorteren

apperatuur, e.d.
0 opklaren ruiuen

0 schoonoaken leidingen.

O anders, nl
0

b) tdelke (andere) voorzieningen zijn er getroffen?.



6

c) Wordt er voorLichting gegeven over de risico's bij het werk?
0je 0nee

Toelichting:

/. Beschikbaro nfddclen in de droge bulk/nachinale ovcrslag
(bedrijfsgebouwen, terreinen, transportoidderen, kranen, elevatoren,
andere (technische) hulpniddelen)

8. BIJ wclkc r¡cr{rzaaot¡cdcn en pr.oduhtcn vindt dc grootstG blootstêlung
dan dc stoffcn/ploduhten plaats?

a ) Werkzaanheid,/produkt binnen of buicen

zonodig een apast vel gebruiken.

b) worden operrtlon€le ¡edewerkers en toezichthouders aa¡r neerd.ere
stoffen of produktcn regclijkerÈijd blootgesteld (en bijv. ook aan

bêstriJdfn¡eriddelen, ulÈlaaÈgaesen. e.d. ) of vlndt blgotstelllng
asâ dc dlvcrr¡ stoffcn volgtijdelijk plaats? Graag een toetichting
naar soort produkt. plaats en tijd:



9. DLverscn

' a) ziJn er bijzondere Eaatregelen, aI naar.gelang de weereoustandÍgheden
dat noodzakelijk Eaken in verband met de biootsteU.ing ä¿¡n stoffen
(wind, vorst, regen, e.d.)?

Toelichtlng:. . ..

b) Welke schoonnaakoÍddelen, (gasvornige) bestrijdingsmiddelen e.d.
worden er gebrúikt en 1n welke hoeveelheden per jaar en in welke
situat,ies?

Toelichting:... .

c) Zijn er bijzondere naatrege.l-en nodig bij de aanvoer van bepaalde
produkcen. 0 nee ,Oja, welke?

Acht u nog andere inforoatie van belang voor het onderzoek?.

0poerkingen



Ðit for¡ulier en de bijlage is ingevuld door:

Naa¡:

Funktie¡
Datu.u:

Handtekening:

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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BIJLAGE BIJ VOORINFOR¡,IATIEFORMULIER''DROGE BULK''

Efgenschappen ven de stoffen, pr.odr.rkten

iChenische naa¡ stof of produkt: . .. .

iHa¡rdelsnaan:

tLand va¡r herkonst/bestenning: . .
*Verschijningsvoru:
*Type produkt:
*Ufterlijk voorkooen:
tGeur en kleur:
iOplosbaar in rdater 0 nee 0 ja
*Is het prodrrct zuur/basisch/neutraal in e,aterige oplossing?
ìReageert het produkt met water(da¡p)? 0 nee O ja
*Welke thernische reacties of ontledingen treden op?
*Is er zuurstofgebrek mogelijk in de ruinen?
*Gevaren voor de gezondheid en het milieu:

rls het produkt bra¡rdbaar of explosi.ef onder oosta¡rdigheden?

i!'lelke veervoorkonende chenische en biologische verontreinigingen treft
men aan op dit produkt?
tMet welke stoffen mag het produkt absoluut niet in aanraking konen?. . . .

*Konen er radioaktieve stoffen j.n dj.t produkt voor?.

*Werkt het produkt imiterend op de og:en 0 nee O ja
huid 0nee 0ja

adenhalingsrúegen 0nee 0ja
rKan voor dit produkt overgevoeligheid ontstaan? O nee 0 ja

*Zfjn er gegevens over ka¡¡kerverwekkende eigenschappen van dit produkt?
0 nee 0 ja 0 onbekend

rZi¡n er effekten bekend bij: huidcontact O nee 0 ja
opnane door de nond 0 nee 0 ja

door inadening 0 nee 0 ja
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*welke persoontijke bescherninguiddelen zijn geschikt en/of gewenst ter
voorkonÍng van: (aankruisen indien van toepassing)

huidcontact, inadeninF oogconEact
handschoenen :

kleding :

schoeisel !

gelaatsscheru/briI:
masker :

persluchtkap :

a¡rders :

*rs er een MAC-waarde of andere gezondheÍdkundige nor' v¿r¡¡ Eoepassing op
het produkt? ja/nee/onbekend. Zo ja. welke.

*lrlelke EHBo-naatregelen dienen er geno'en te worden biJ het in aanrar<ing
konen van ogen, huid, door insrikken of inadenen Eet het produkt?

*Zi¡n er nog andere EHBO-maarregelen?.

IHoe dien! het produkt verwijderd/opgeruind te worden bij ongevallen
zoals norsen e,d.?

*Wi¡ze van verwerken van afval van het produkt:
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BIJLAGEI.C HSTM

In het lite¡:atr¡r.¡¡orde¡:zoeJ< is gezoclrt naar 3 soorten prbtiJraties:

- Àlgenene a¡ti]çelen orrer ar:lceidslrlgiënisc¡e orde¡zoeÌe¡r il haven-cnrerslag-

bedrijven en vergelij¡dcal€ bedrijven (bijvoorlceeld rail<varslag) .

- Àrtil<elen net arbeids[rgiênisctre en arlceidstoxicotogisc]re i¡for¡natie
cnrer specifieke stoffen.

- Àrtikelen or¡er stoftestrijàirgsteclnieken bij de overslag van de bet¡ok-

lren prodr:lcten of orrler vergelÍjkba:e cnstardi$rcden.

E is in de volgerde besta¡den gezæht, r.Jaarlcij Ín ieder bestard qebtad*

is gernaakt. r¡an relevante trefr,rærden:

- NlÀrcatalogus

- CÞROM-besta¡den

- e:<terne besta¡den

1- Nf,Aqtalæus
In de NtrArcat:,togl:s Ís gezoclrt order de volgerde t¡efwoorden gezocttt

(ü:ssen lnakjes staat de IJE.de):
- sc¡adelijke i¡rt¿oed tran stof (= 613.633)

- zætaart./sc¡teepraarEÆirtnenvaar{, (= 656. 6)

- stofafzuigi-rg (= 628.511.4)

- havens (= 627.3)

- goederenova:slag (= 656.073.23)

- faanstof (= 628.511.L32)

- por{Lardcenent (= 666.942)

- scl¡rrcot\¡enærkinçt (= 669.015.002.8)

- steerikool (= 662.661

- beveiligirg teqer¡ stof (= 62-784.4)

De ee¡'ste drie ordenverpoodes ler¡errlen ieder 100 à 200 titels c¡r. De

cnrerige ordemerperr leverden tr¡ssen de 5 en 50 titels cp.

Alte titels zijn nagelopen op hun nngelijke relevantie voor het orderwerp

wan dit orde¡:zoek en er¡errtueel nader belceken. In het vervolg wordt hier
nader cp irgegaan. De NlÀ<atalogus tetrerde (in eerste Í-nstantÍe) i¡ totaaL

een SO-tal voor dit orde::zod< æIern¡rte publiJcaties cp.
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Þarnaast is in verscàillerde stardaarriverken reLer¡ante infornatie or¡er
net naxe drcge hrlk-stoffen beleke¡. De volgerde stardaarråruerlcen zijn
daadtij bekel<e¡r:

- Doc. T.L.V. (AGIH)

- Pattyrs
- IIO - Êrqrclqaedia
- TåRC lbnog::aphs

- Sax D.P.f.M.
Naast deze stardaarr:lurerl<en heefE de lclasse-irdelirg van stortgoed naar
stuifgevoeliqheid uit het ftardboeJ< l,lodelvoorscìr.ifEer¡ lr¡cìWelcntreinisjry
aarilarctpilgspnt€J¡ geboden bij de lesclrrijvirg va¡r de produlcterr.

2. CD{ttI.ùestar¡lerr
Behalve in de eigen catalognrs i.s gezocìt i¡ de volgerde bescfrilç¡ca:e data-
bestarden op CÞRCM:

- NIOS¡ilIC (150. 0O0 lite¡:atut¡r-ve¡wijzirqen net abstrads)
- HSEÍ.INE (50.000 verwijzirgen, deeJ-s nrat absb:acts)

- CTSæC (30.000 vemijzirgen net absb:acts)

- RIECS.

EersE is daa¡bij gezoclrt naar lite¡:atr¡:r or¡er de bedrijfståk, reer in het
bi j zorder naar a¡lceidsÌr1giäriscàe orderzoeke¡r in die bedrij fstak.
Befargrijke treñ¡oorrden waarop i-r¡ dat veràard gezoclrt is zijn:
- dock(s) /port (s) 7ìarborr (s)

- (trans)shipnertt

- str-ip(s) .

De 300 à 900 absb:acts die deze searcå opløvade zijn nader uitgespritst
ret belulp r¡ar¡ de volgerde trefr¡oorrCen:

- dusÈ

- tnitk d¡snicals
- ocopationaf fugiene
- health ard safety
- eJeosrlrìe

- hardürq
- epidemiology.

De ver^sctrillerde cqnbi¡aties leve¡ràen een aantal titels cp rran ¡nirder dan

10 tot ¡eer dan 100. Bij een aantal r¡an ¡ni¡der dan 1OO werden de absb:acts
globaal nagelcpen op htn mgefijke ¡eler¡a¡rtie voor dit ordeuoek.



Ee¡r voorlceeld:

In het NIGfftC besEa¡d zijn nim 700 abst¡:acts te vi¡den waari¡r het wærd
dock, ¡nrt of Ìnràcur voorJcc¡nt. Knrisùg r¡an deze abstt:acts ¡ret de wænlen
rrdustrr let¡e¡t 78 titels q, tærwijl loilisirg net t'drsn-icaLsrr 58 p:bfiJcatie.s

cplevert. Abst:acts ¡ret het woorrd "ship(s) " (1580 titels) ret lrdustrr levert
35 titels op.

De tweede e¡<e¡cÍtie ms geridrt cp heË vi¡de¡r rran (arlceidstrla¡iènisclre of -
tocicologisdte) Iitâ3atu¡r over de qgecifieke prodr:tcterr. E i-s i¡ dezelfde
bestarder¡ gezoclrt, uaaÈij cp de volgerrle t¡€ñloonten is gezælrt:

- qr:ain - ore(s)

- ryå - drina cJ.ay

- ftour/rcal - pe(a)rlite
- sr¡gar - barite/baryte(s)
- tapioca - al-uminmape
- mgresiLuro><1nle/naqmesia - (pit)æal
- talc - pebolerm coke

- silica - ferÈilizer(s)
- sant - srlphrrr
- nrtile - zi::conir¡n.
Ook hier zijn de rrkleiJìerr bestarde¡ - d.r.r.z. net rni¡rler dan 100 absþ:acts -
ragelopen op h¡n rogelijke relevantie. De $otere bestarde¡¡ zijn net bellrlp
van suìÈrefi¡oorCen verder ùqedikt.

De dente zoekactie is begønen, tnaã,r l<an i¡ een laten stadirn nog vært-
gezeE r¡¡orCe¡r. Het gaat in dit ve¡bard crn lite¡:aü¡¡r over betreersnate
gelen c¡n blootsÈellirg aan stof te voorkørcn of te ni¡i¡naliseren. ftot
ô:sr¡er i-s daadcij gezoclrt ¡ret trefwoorden als:
- (conürol) neasure(s)

- worþIace cont¡ol
- ùrst prevention.

Tot slot zijn LD5Onì,aartten (rat, oraal) rran alle bekenie¡r cor onerrÈerr uit
de cxrergeslagen goederen i¡ de RIECS nagezocùrt net beln:tp van æ4. De CÞ
ROM-zoekacties hebben lrrùn 200 reler¡ante p:bliJcaties qryeleverd.
Aarrvezige litentu¡r $,erd in de NIÀ-bibliotheek ve¡:za¡reld. Àrrlere ¡rrbliJ€-
ties zijn via tret iJrtedcibliortlrecai-re leenci::qrit cpqenraagd. Voouo\¡er
deze nngelijh:heid niets çleverde zÍjn een aarrtat p:bliJcaties qlgevr:aagd

bij de uitgerrer (in het algeneen de NI6H).
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3. Ð<terrÞ bestarde¡r

In de locp rran het ordet:zoel< is ook door ardere i¡star¡ties een lite¡:atr¡¡r-
seaÌc¡ gedaan. l'Þt nare willen we daallcij noerren de sea¡cå die het fEA

heefE gedaan i¡ het Dritse be.sta¡d BAU-LIIæK order het þæft¡oorrt
Itltrafenr¡sc.hlagrr. Helaâs le\¡eråe dit sLectrts p:b1iJ<aties op o\¡er stofoçlo-
sies en de overslag va¡r vloeìh^'eÆl=rdbare c¡qúca1iê¡.
Via de IllA-Rotterdam is contact gelegd ret de À¡reri]<aanse Coast G:atd,
hetgeen enlcele rapport-titels cplerrenle over specifieJce prodr:lcten.

Contacte¡ ret de BerufsgenossensclnfE zijn geleçp, ¡naar hebben geen rele-
vante aarrvullerde L.e$rltâteJ¡ o¡ryelevenl.

Þ]-er¡antsie

Àlvorens de gevorden publiJ<aties besürdeerd dan wel aarr¡ewr:aagd werrien is
eerst, een globale beoordelirq gsnaalct wat bet¡eft hun læIevar¡tie. marlcij
is uitgeqaan van de volgerde eiteria:
- trrbliJ<atie beschrijfÈ gefijl€ of gelijl<soorfige aràeidsonstardigheden

als i¡ de Ì¡aven<r¡ersfag (bijv. r:ail<verslag).
- toeganXefijÌùEid (bijv. rnar taal. of beschÍ]dcaartreid r¡an de p:bliJ<a-

tie).

Bij de neer diepgaarde besE¡deJrirg van de besclrildca:¡e p:bliJcaties is verrler
gekeken rnar gebmi)<elijke criteria als ordenoelrscpzet, aantallen præf-
persorìen, statisÈisctp l=Iey¿rntie, zorgxn:Idigheid en dergelijke.
Het is i¡ dit ve¡òard wan belarg cp te nerken, dat er betrelckelijk weìlig
litemtu¡r beschildcaar is over ariceidscnstardi$reaen i¡ de drog+bnitk-
overslag in havens (net uitzorderirg wellidrt r¡an de gaancr\rerstag). De

neeste arlceidshygiêniscle orderzoeke¡¡ or¡er blootstellirg aan droge stof
hebben betrcktcirg op ardere werlcsitr¡aties, zoals nijnbo:w, ijzergieterijen,
n¡bberi¡dustrie en glas- en ke¡:a¡nisclre i¡dr¡sÈrie. In scnmige gerratlen wordt
daarbij de o¡> err overslagafdeling van ee¡ bedrijf als aparte werþlek
nader orderzoctrt.



BIJLAGE I.D TE INTDT¡EOreAVE \¡EN HET PRST@L





ONDERZOEKSPROTOCOL

DROGE BULK

ZEEHÀVENS

A. l{evers
S.M. Nossent

Copyright NIÀ

Dit instrurnent komt voort uit het Model !{erkplek onderzoek (Land-
bouwuniversiteit I{agreningen, 1986) en het Arþeids Situatie
Analyse instrunent (Nederlands fnstituut voor Arbeidsomstandighe-
den, 1989) en het protocol t.b.v. het rrart. 4-onderzoekrr (NIA,
1e8e).
Medewerking aan de totstandkorning hebben verleend: P. de Leeuw,
H. lli¡n¡nenhove en Il.A. Verl¡oerd van de Inspectie van de Havenar-
beid.





INHOUD

1. Àlgenene bedrijfsgegevens

1.1 Personeelsgegevens

L.2 Bedrijfsorganisatie

1.3 Àrbo-infrastrucÈuur

1.4 Procesbeschrijving, technologieèn/technieken

1.5 ProduktenmaÈrix

1.6 Overslagafdelingen en andere relevante afdelingen:
functies en werkplekken

L.7 Werkzaa¡nheden niet dagelijks of niet op vaste tijden
verricht

2. f{erþllekonderzoek

2.L Bedrijfssituatie op de onderzoeksdag

2.2 Functies en taken: globaal overzichÈ

2.3 Taken per funcÈie: de Lrerkzaan-heden

2.4 Oriènterend h/erkplekonderzoek
celuid
Tril Ien,/ schokken
Verlichting
Klinaat
SÈraling
Chenische Stoffen
Biologische Factoren
Fysieke Belasting
Perceptief Mentale Belasting
Ve i1 igheidsvoorz ieningen

3. cericht verþrlekonderzoek Chenische Factor

3.1 Funkties: blootstellingsgegevens per taak

3.2 Resumé: Karakterisering blootstelling chemische stoffen

4. Àndere relevante gegevens

4.1 Àrbo-rapporten

4.2 Gezondsheidsklachten

4.3 Veranderingen funktie-inhoud i.r.t. technologie

4 .4 Opval lendheden/ indrukken,zuitspraken-c itaten





BIJLAGE 1.8 RIEI'EìT AÀN IE STEITR

- toelierhtj¡S æ het ordeuoek door de projectfeidirg
- brier¡en r¡an EA aa¡r de sector + verzerdlijsten:

aanlçm¡igi¡g r¡an het orde¡:zoek aan rrerþerrers- en werlcrørersorga-

nisaties d.d. ¡Éârt 1989

- uitnodigi¡ger¡ voor een i¡rforrnatiebijeen]<crnst ¡nedio juni L989 d.d. ¡rei
1989

- aanlcor¡ügirg \ran verb:agirg i¡ de qùeverírg d.d. decsnber 1989

- aanbrnigirt r¡an lpt orde¡:zoeJ< aa¡r de beÈ¡plde¡ ED-n d.d. april 1989





rn het voorjaar van r9B9 is er een project gestart net het doelom de roogerijke gezondheidsrj.sicors in de náchinare overstaã-ãote sporen. Het gaar daarbij voornauerijk o¡n de Èiããt=tãili;; ;ã"het stof dat vrijkout bij áe overslag ía' gr"rr"n en derivaten,kunstuest, ertsen en kolàn, nineraleñ enzoioorts.
Er worden -vele produkten overgeslagen in de Nederrandse zeeha-vens- Rondom deze aktiviÈeiÈ hebben we te ¡qaken met laden enlossen-,.opslag, breken en zevenf. nengen, opzakken en dergelijke.De conbinaÈie van produkten, technieien- en-de blootsterrínõ-áân-stof die daamee sanenhangt is ondenrerp van studie.
voor het onderzoek zijn ongeveer_ twintig bedrijven geserecteerd,die van erkaar verschirren naar bedrijtégio-ãiÉ, 

"oort"r, over-slagprodukten, soorten technieken en naar geografis"rrã-iiãói"g.

Opzet van het onderzoek:

Het onderzoek vindt plaats in een aantal stappen:- een oriêntatie op de droge bulk-bedrijven äãor middel van heÈverzanelen van voorinformatie bij allé bearijven. Dat isschriftelljk gebeurd en inniddelé afgerond.

- een liÈeratuurstudie naar wat de wetenschap over het onderverpal heeft uitgezocht. Dat heeft de aandacht gevestiga of di";;"-se stoffen die een gezondheidsrisico zouden kunnen bet,èkenen
1ls je er als werknener te veer mee in aanraking zou kouren. ookkonen er gegevens uit naar voren over raad,- en iostechnieken.

- het raadptegen van sreutetinfornanten. Daaruit komen ideeènnaar voren die leven bij de werkgevers en de bonden en de BGD-en over knelpunten en eventuele opJ.ossingen.

- werkprekonderzoek þij ongeveer tvintig bedrijven, waanran hetbedríjf waar u werkt er een is. De onáerzoekárs komen op hetbedrijf om aLlerlei gegevens te verzamelen. Dat zijn .ni.rã-argenene bedrijfsgegevens, gegevens over de ae runÉties en dewerkprekken, over de techniek en de organisatie rondon hetyerk' en dergerijke. ook worden ter ptéxxe de werkzaanheden vanhet personeer geobser¡¡eerd en worden er veer vragen gesterdover de errraringen van de werknemers.

Het is de bedoeling dat er begin voJ.gend jaar uit ar de infor¡na-tie een rapport ontstaat waarin de bévinding..r -ii. n.".g;iõä:Het gaat er uiteindelijk on dat er aanbeveríngen úitrorrån wãaiwerkgevers en werkneners ¡Dee aan de slag kunnén on op de plekkenwaar dat nodig is _verbeteringen aan te Ërengen. Dat gerdt danniet arreen voor _de bedrijven aie hebben r.ég"a."r, uíi net ona.r-zoek, naar voor de hele sector nachinale oveislag.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands rnstituut voorArþeidsomstandigheden (NrA). ondersteuning daarbij vinãt piã"t"-door de inzet van enkele nedewerkers van áe havenárbeidsiitipã"ii"bij het werkprekonderzoek. projectreiding: ir ¡,. wevers, NrÀ,tel. 020-5498408.





lnspectie van de Havenarbeid
1e dlstrlct

Van Voll€nhov€nslraat 12 - 3016 BH Ronerdam
T€leloon 010 . 4 36 50 66
Tel6x nr. 24721 !ìo7Â,
Tâl€ler 010 - 4 36 59 25

Bi¡lags(n) 3.

Uw kenmrrk

Ondônv€rp

Uw briol van

Vdota tii ùaañóilg Ðr ¡6ña.t ú (¡16 la ma¡aLô ú ulrldaíd ta aafg6i
Od?¡larÐtd Òr lñ¡p-ra vú (þ H¡ûrù.¡', Vh Vdlailþyúlrrt 12. 1016 8H Rofrrr¡n

Op dinsdag 7 naart 1989 werd te Rotterdam het "Voorstel
van de St,rategie Àdviesgroep ZeehavenE" aangeboden aan de
vertegenvroordiger van de staatssecretaris van sociale zaken
en l{erkgelegenheid en aan vertegenhroordigers van werknemers-
en werkgeversorganisaties. De aanwezigheid daarbiJ van een
vertegenvroordiging van uw organisatie werd op hogè priJs
gesteld.

standlgheden.
Het, onderzoek is opgebourvd uit een aant,al fasen waan¡an deeerste, de inventarisatie heden van start gaat. De andere
fasen omvatten literatuuronderzoek, benadeiing van zgn."ereutelfiguren" en een steekproefsgewiJs werlplekonãerzoek.
Er wordt naar gestreefd het onderzoek eind van-dit Jaar af
Èe ronden.

contact met u worden opgenomen.

Àån

Onr kenmert

00606
Oôlum

30 ¡naarÈ 1989

-2-
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droge bulk behandelen en niet in deze opsomrning zi)n opgenomen
per onmegaande aan miJ door te geven.

Voor u$r medewerking in deze zeg ik u reeds biJ voorbaat dank.

De Hoofdin"p."t"rralt n de Havenarbeid
Hoofd van het, ],éÈe district der

( Inspectie van/de Havenarbeid,



lnspectie van de Havenarbeid
1e dlstrlct

Van vollonhov€nstraåt 12 - 3016 8H Ronerdam
Teleloon 010 - 4 36 50 66
Telex nr. 24721 fìo7a
Telcfax 010 - 4 36 59 25

Àân het begtuur van

B¡jlagc(n) 4.

Uw kcnmcrk

Ondanverp

Uw brial Yen Ons kenmari

00708
Oalum

tl april 1989

Op dinsdag 7 maart 1989 werd te Rotterda¡n het "Voorstel
van de Strategle Àdvlesgroep Zeehavens,' aangeboden aan de
vertegenwoordLger van de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en 9ferkgelegenheid en aan vertegenwoordigers van werknemersr-
en werkgeversorganisaties. Een exemplaar van dit voorstel
is biJgesloten.
In de door miJ gepresenteerde lnleiding ter gelegenheid
van deze aanbieding neldde ik dat een start gemaakt zou
worden met een lnventariserend onderzoek naar de mogeliJke
schadeliJke gevolgen van de etofbetasting in de zgn. dróge
bulk bedriJven. Dit onderzoek zou uitgevoerd worden in
samenwerking met het Nederlands Instituut voor À¡beidsomstan-
digheden (N.I.À. ) .

Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal fasen waarvan de
eerste, de inventarieatle reeds van start ls gegaan. De
andere fasen omvatten llteratuuronderzoek, benadering van
zgn. "slgutelfiguren" en een steekproefsgewiJa werkplek-
onderzoek. Er wordt naar gestreefd het onderzoek eind van
dit Jaar af te ronden.

Blnnenkort zal een ¡nedewerker van het N.I.À. u benaderen
voor het inwinnen van informatie over het ondenrerp.
fk moge u verzoeken daaraan uw medewerking t,e verlenen.

Zoals hierboven reeds aangegeven ig heÈ inventariserend
onderzoek aangevangen; hiertoe wordt gebruik gemaakt van
heÈ alg biJlage toegevoegde forrnul.ier. levens vindt u als
blJlagen het aan bedriJven gerichtte schriJven en een tiJst
van de bedrlJven aan wie deze brief ls gerichÈ. Ik verzoèk
u eventuele suggeaties met betrekking tot bedriJven die
droge bulk behandelen en niet in deze opsonuning ziJn opge-
nomen per onmegaande aan niJ door te geven.

vñdia l¡¡ bauffi*ro w l¡ñ¡ m drluñ la tndóai o ddu¡lúd ta .drm:
oirtridtuld., ln.pGta v.n.L H.û.rd, vx VdLi¿tú.l.rt !2, lota 8H Rdrûn -¿-
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voor uw medewerkíng in deze zeg ik u reeds biJ voorbaat, dank.
a

De Hoofdinspecteur van de Havenarbeid
, Hoofd van het lste district der
U Inspectie van de Havenarbeid

vdL/EN
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^-^gró
ñ9t'

;/ fnspectie van

vdL/EN

Vnalo tt¡ ba¡n¡ffiû.rC @ l6ñrt ñ ú16 ta üñaH.n ñ uild(¡ldd la drM:
O¡atßar@fi ó.lnl9-la r ¡þ H¡tmrtalr. Vj VoLnlrñt?d 12. att6 8H Rdftfanr

Md'INHÉ

Met miJn brief van 11 april 1989 met kenmerk 00?09 infor-
¡neerde ik u over de starÈ van een inventariserend
onderzoek naar de mogeliJke schadeliJke gevolgen van
sÈofbelasting in de zgn. droge bulk bedrilven.
Zoals moge bJ.Íjken uit de biJgevoegde brief bestemd voor
werkgevers- en werknemersorganisatÍes wordt binnenkort een
biJeenkornst gehouden over dit ondenrerp.
fnformatie over het doel van deze biJeènkornst vindt u ookin deze brlef.
Gezien uw betrokkenheid biJ het onder*rerp zou urt
aanwezigheid biJ de biJeenkomst op priJs worden gesteld.

P9 Þlj"."komgt wordt gehouden op 14 Juni 1989 aanvang
13.30 uur in het kantoor van de RBGD; Rotterdam-HoogúIiet,
Langs de Baan 110.

Biilege{n) I .

Uw kenmcrk

Ondemerp

Uw brict Y¡n On! kcnm.rt
00978

De Hoofdlnspecteur
Hoofd van het, ls

zie adressenlijst

Detum

2 6 ilEt tsse

an de Havenarbeid
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Van Vollenhovenstraat 12 - æt6 BH Ronsrdam
Teleloon 010 - 4 36 50 66
Telex nr. 24721 %7Â
r€l€lax olo' 4 36 se 2s 

¡fsctrgrÉf

B¡jlag€(n)

Uw konmcrk

Ondårwerp

Uw bricl vsn

V@la Uj baa¡tøúLrg @ ¡ffit ¡ r¡th ta tn¡l(¡i ñ ddarú b d.-¡:
Odrä.rüË (h lÉ9.c1. 6n d. X¡rw¡Ë. Vh Vdl-iffi?d 12. $lt OH Rdrùn
IdAt¡hÉ

l.fet mijn brief van 30 maart 1989 met kenmerk 00606
informeerde ik u over de start van een inventariserend
onderzoek naar de mogeliJk schadeliJke gevolgen van
stofbelasting ln de zgn. droge bulk bedilJveñ.
Tevens kondigde ik aan dat u op strategische momenten
geinformeerd zou worden over de stand van zaken van het,
onderzoek. Het ligt ln niJn bedoeting om binnenkort de
eerEte biJeenkonst te organiseren voor zowel

tot nu tot¡ hoe verloopt de inventarieatie, wat zÍJn de
vorderingen in het literatuur onderzoek en rdat zijñ de
aandachtspunten biJ het raadplegen van
Eleutelinformanten.
verder zal er van gedachten gewiseeld kunnen worden over
de te ven¡achten resultaten van het onderzoek die ¡n.i. inieder geval het volgende zullen dienen te omvatten!
- vooratellen voor concrete arbeidehygÍenische

maatregelen van technische en organisatorische aard;
- een beschriJving van de bevorderende en belemmerende

factoren biJ de inplementatie van dle voorstellen;
- een indlcatie van de kosÈen van de maatregelen en de te

vemachten opbrengst biJ invoering;
- aanbevellngen voor werkgevers- en werknemera-

organisaÈies, deskundlge diensÈen en overheid.

fn dit licht gezien nodig ik u biJ deze uit deel te nemen
aan de biJeenkomst die op 14 JunÍ om 13.30 uur zal worden

Àan
9ùerkgevers- en
l{erknemersorgani s a Èies

On3 kanñork

0977
Oetum

2 6 l4Et 1989

-2-
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gehouden in het kantoor van de RBGD te Rotterdam-
Hoogvliet, Langs de Baan 110.

De Hoofdinspec
Hoofd van hett) rnspectie va

vdl/EN

van de Havenarbeid
zåte diñtrict der

iìült"arbeid
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Van vollonhovonstraat 12 - 3o16 BH Ronetdam
Tololoon 010 - 4 36 50 66
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Aan
Zie adreseenliJet

Biileg€(n)

Uw konmcrt

Ondemerp

Uw bñel vrn Onr konmart
8902317

Detum

-1, 0EC. l-qSg

VoorJaar 1989 startte een onderzoek naar gezondheidsrisico,s
in de op- en overslag van droge bulkprodukten. Na het aan-
bieden van de strategienota aan de eociale partners in maart
1989 bent u niddels een brief van dit onderzoek op de hoogte
gebracht.
Àan de bedriJven uit de betreffende eector is een voorinforma-
tieformuLier verzonden met het verzoek om dit in te vullen.
Hferna ziJn op 14 Junl op een biJeenkomet biJ de RBGD de
opzeÈ, scope en werkwiJze in het onderzoek uiteengezet en
de globale uitkomgten van de bovengenoe¡nde enquete behandeld.
Ook is een dat, u terug kunt vinden in
het toen orstel. De oplevering Ís
ongeveer dr , i.v.m. de complexe proble-
matiek.

Na een het werkpJ.ek-
protoco wordt op dit
moment et verzameLen
van de

Met behulp van het werkplekonderzoek wordt getracht een
dwarsdoorsnede van de bedriJven te verkriJgen voor waÈ betreft
de soorten produktietechnieken, aoorten produkten die overge-
slagen worden en dergeliJke. Ook wordt op sommige plaatsen
de sÈofblootstelling gemeten. Het gaat om ongeveer 20t van
de droge bulkbedriJven. Deze fase van het project loopt, eind
nove¡nber af .

In dece¡nber wordt gestart met de knelpuntenanalyse en het
formul.eren van de conclugies en aanbeveJ.ingen. In deze fase
zaJ- de terugkoppeling naar de bezochte bedrijven pJ.aats-
vinden en zullen opnleuw geeprekken gevoerd worden net
sleutellnformanten uit werkgevers- en werknernerskringen en
BGD-en.

Het is verheugend te kunnen melden dat de onderzoekers veel
nedewerking ondervinden biJ het uitvoeren van het werkplek-
onderzoek. Er wordt veel kennls opgedaan over de sector, de

Væó¡a bil baanlwr(fîo da lúmrt ú d¡16 la md(hi m uiJutrit ta dr.5Íi
OrrtEttuló (þr lntpæla v.n da HaÉn¡rd, VD Vdþnàovú1rùt t2. JOI¡ 8H Foirôn -2-
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gebruikte ÈEchnieken en de mogeLiJkheden tot stofreducerende
maatregelen biJ de diverse overgeslagen produkten.

IiJ hopen dat door de nog te voeren gesprekken en de terug-
koppering naar de bedriJven het draagvrak voor heÈ herkennen ván
de knelpunten en de aan te dragen oplossingen vergroot wordt.

Indien u van mening bent dat u beechikt over relevante
informatie met betrekking tot het onde¡*rerp verzoek ik u deze te
doen toekomen aan de proJectleiding.

drs. H.B.l{. Bunnik,
L(voorzi*+:"2:ry,

vdL/EN



lnspectie van de Havenarbeid
le dlstrlct

Van Vollsnhov€nstrael f2 - 3016 BH Fonordam
Teleloon 010 - 4 36 50 66
Telex nr. 24721 sÆzi,
rslelax 010 - 4 36 se 2s 

-acsR6FY'

Biilago(n)

UrY krnmerk

Ondenvarp

Uw br¡cl ven

VæÐla Uj ba.ñrdtil N t.lrÑk ú datm ta YW5o ü uitlutúa, t¡ d.ero:
OiatÉatÞld ûr lNpGta r aL Xarrrd, Vh VotbntþrnaÍ¡t 12, æt6 8H Rdüitañ

Met niJn brief van 30 maart 1989 ¡net kenmerk 00606
informeerde ik u over de start van een inventariserend
onderzoek naar de mogeliJk schadeliJke gevolgen vanstofbelagting in de zgn. droge bulk bediÍJveñ.
Tevens kondigde ik aan dat u op strategische momenten
geinformeerd zou worden over de stand van zaken van het
onderzoek. Het ligt in rniJn bedoeting om binnenkort deeerate biJeenkonst te organiseren voor zowel

toÈ nu tot: hoe verloopt de inventarleatie, wat ziJn de
vorderj-ngen in het llÈeratuur onderzoek en $rat ziJñ de
aandacht,gpunten blJ het raadplegen van
sleutelinformanten.
verder zar er van gedachten gewieserd kunnen worden overde te ve¡*rachten resultaten van het onderzoek die ¡n.i. inieder geval het volgende zullen dienen te omvatten:

rn dit -licht' gezien nodig ik u biJ deze uit deer te nenenaan de blJeenkomst die op 14 Juni-o¡n 13.30 uur zal worden

zie adressenliJst

Ons kgnmert

0977
Oatum

2 6 MEt 1989

-2-
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gehouden in het kanÈoor van de RBGD te Rotterdam-
Hoogvliet, Langs de Baan 110.

De Hoofdinspecteur
Hoofd van het ls(., Inspectie van

vdl,/EN



Bedri J f s gezondheidsdienst À¡nB terdam
Postbug 19405
1OOO GK À¡{STERDNI

Stlchting Bedri J f sgezondheÍd szoîg
Weat,-Brabant
Nieuwe Boschstraat 51-
4811 CV BREDA

BedrJ. J f sgezondheidsdienst
Dordrecht e.o.
NoordendÍ|k 207
3311 RN DORDRECHT

Stichtlng Regionale Bedri Jf sgezond-
heidsdlenst Zeeland
Klein FrankriJk 7a
4461 ZN GOES

Stichting Regionale BedriJfsgezond-
heidsdl-engt Rotterdam
Poatbus 67
3190 ÀB ttoocvf¡rET (Rr)

Stlchting Bedri Jf sgezondhej.dsdlensr-
voor het Europoort/Botlekgebied-
' s-Gravenlandaeweg 370-37{ -

3125 BK SCHIEDÀI,Í



HÀVENONDERNEMERS VERENIGING SVZ
t.a.v. dhr. F. Kuiper
Postbus 4222
3006 ÀE ROTTERDÀ¡,Í

TIÀVEN WERKGEVERS VERENIGING SVZ
T.a.v. dhr. Drs. O. Heemskerk
Postbue 4222
3006 ÀE ROTIERDÀ}I

SCHEEPVÀ.ARNTERENIGING NOORD
T.a.v. dhr. l.fr. D.E. Claassen
Poetbus 19405
1OOO GK ÀIISTERDÀII

STTCHTTNG ET'ROPOORT BOTLEK BEIÀNGEN
T.a.v. dhr. !lr. Dre. J. Hangen
Postbus 121
3100 Àc scIIrEDN,f

KRING VÀìI WERKGE|T'ERS IN DE KA}IAÀIJZONE
ZEET'IÙS VT.ÀÀ¡IDEREN
T.a.v. dhr. R. Ruulee
Postbus 97
4550 .AB SAS VÀlf cEN![

N.V. EÀVEN VåN TJISSINGEN
t-a.v. Ir. À.J. Oreel
Poetbus 5098
4380 KB. \¡LISSINGEN

STICHTING BEDRUFSBEI.ÀITGEN EEUSUOND
t.a.v. fr. À.J. Uonster
P.a. Kartonfabrlek de Eendracht
l{oldweg 18
9902 ÀG ÀPPTNGEDÀ¡,T

VERVOERSBOND FNv
Postbus 23025
3OO1 KH ROTIERDÀI,Í

VERVOERSBOND F!{V
Poatbua 23025
3515 ET TITRECHT

VERVOERSBOND CI{V
Postbus 2129
3440 DC I{OERDBN

VAKCENTRÀI.E U.H.P.
Postbus 400
3990 GÀ HOUTEN-

t
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II.E De gehanteerde fudelinq in prrcdu]<tAoepen





1

BLILAGE II.À (ÀÞ)INFRASRIC5I,[R. \¡ãN IE SærrR

1. I¡rleidirs
In deze bijlage rryordt de neer uitgebreide uitl¡erkiry van gege\¡e¡ìst uit de

scl¡riftelijke enquête gepresenteerd c¡n de Lezer ¡reer zidtt tæ geven op

relevante lcernerlce¡r van deze sector er¡ de ariæi@ie
hier. Na enkele alganene opnerkirgen cn¡er de bedoelirgen ad¡ter de erquête

en de respor¡s daa:rcrp rrorden ad¡te¡ee¡wolgens de algerene ArÞvoorzienirgen
er¡ de voorzienirgen specifiek voor het orEaan ¡ret toxiscÌ¡e stoffen koÉ
besclrrever¡. Irot slot worrCen en]<ele trerds kort gescàetst.

ocrnerki¡rqen,/toelidrti¡p op het vooriJ¡fonnatiefornn:l-ier
Het formr:Lier is opgesteld in salrerfferfi-rg ret de H¡avenarJceidsinspec'tie en

gebaseert op het eqlirralent uit het l'ßcdel lGrþIekorderzoek van de IIJW. Om

de d:renpel zo laag nngefijk te hcn¡den zijn er weinig getallen genn:aagd waar

verscàillerde pe¡'soneJr i¡ het bedrijf voor geraa@leegd zo.lden rpete¡¡

worden zoaLs zieJcteverzuim en lGftoetredirgscijfers. Ee¡ en arder dierde

crrr de sector globaal te leren lænnen cp voor het orderzoek relevante itsns.

De ten:gonbnrgen voorinfor¡natieformulie¡æn va:schilden orderf j-rg noçdL

sterk: van zeer sr¡r¡nier ùqevtüd toÈ zeer uitgebæid ret bijlagen. Q:\ral-
lerrt was ook de wisseLrralli$eid i¡ ñ¡ncÈies van de persone¡r die het
formr¡lier i¡rvr¡lden: van telefoniste tort, di¡ecteur. Enkele bedrijven hebber¡

nret beìulp r¡an de orderzoel<ers ter plaatse of via de te.Lefoon de formuLie-

ræn irgevuld. Irelefonische ge.spreù<kerr leverden cgpewJ-ald<iger inforrnatie op

dan een gesprek tær plaatse. Dit ¡ncet i¡ het ad¡teràoofd gehorden worden

bij het 1ezen r¡an de rcsultaten uit de enquête.

1.1 Respons

In het Di.stricÈ A¡t¡sterda¡n van de InspecÌÍe van de tlavenaròeid (Im) zijn Ín
aprit L989 2L voori¡for¡natiefonrulieren ve¡:zorden rnar de ¡nadri¡aLe over-

s1a@edrijven en de produlctiebedrijven die tet¡ens een str¡¿adoorsafdelhg

heÞen. In het Di-strict RoLterda¡n zijn er 83 ve¡îzorden. De sdrriftelijke
enguête order deze bij de IIù bel<erd zijrde 104 bedrijven leverde lret
votgerde cp. E lcwaner¡ 93 rreactÍes bilnen, waarvan 21 bedrijven de formu-

tieren niet lradden i¡qe\trrld crtdat ze ¡eldden geen nassagoed over te slaan.
Uiteùdelijk blet¡en er dr:s 72 "bnrjldcarerr for:¡ulieræn or¡er.
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De r.espons cp de er¡quête is orgeveer 90t en de i¡dlr¡k bestaat dat vrijwel
100* rran de nassagoedbedrijven en de (proò:lGie)bedrijven die ook nassagoeO

cn¡er:slaan bi-nr¡en Þ€etd is geJ<cnen, ¡ret uitzorrterirg van de bedrijven die
)<unst-stoffer¡ overslaan. È zijn geen verscrhillen tussen de diverse haver¡-

gebieden op dit ¡runt. Het aantal bedrijven dat (æk) nrassagoed beÌ¡a¡delt
wordt door or¡s gescl¡at op 80 tot. 85. Het zijn niet steeds dezelfde bedrij-
ven, af en toe venåurijnt er éé¡r of ]<cnrt er één bij; ¿e geta,llen zullen
dert¡al.ve niet geÌreel ot¡ereenlccne¡r ret de getallen uit de str*adoo¡:sregis-
teJrs.

I.2 Aantall-en vJerkrcrÊrs

De aantallen werloerer:s Ìraren niet altijd Ítald<elijk te tecor¡stn-rercn

doorrCat tevens eer¡ differæntíatie naar dag- en pfoegerdienst en Qpe
ñ¡ncÈie is gewr:aagd. De crptetscnuren lclcperr diJ<vrijls niert. Sfits rrprråt het
)<antoorpersoneel weryelaten. Het bedoel-de order:scÌ¡eid tr¡ssen leidír¡g-
geirrerde/toeziclrtl¡or¡derde en cperationele ñ¡ncties is niet zoaLs het was

bedoeld geinterpretearl door de respordentærr. Toezidrtàc¡den rryorfü als
qer:ationele ñ:nctie gezien. Het beeld r¡an de vertrordirq aj¡æct/i¡girect
po:soneel zaL hierdoor ¡ni¡der betrcn¡r¡lcaar zijn. De verlrording direct/irni-
rect. personeel is zeer variabel.

Qr de v¡raag cm de operationele en tæzichthcuderde ñ¡rpties te be¡pe¡ner¡

)<wa¡uer¡ ¡reestal wel- de toezidrthcnrderde functies goed uit de verf, ¡aar de

cperationele veel ni¡rler. Het was bo¡erdien roeilijk cm deze te ælateæ¡r
aan de in de CAOrs besctu€ven ñmcÈiegroepe¡.

Door 39å va¡r de 72 bedrijven rærfü aangeg€rren dat zij werl<en net uitzerd-
lo:adrten, waarvan orgeveer 10t via de SHB. Dit lrcrrrt niet overæen net gege-

venEi over de Sl{8.la]3anties r¡an bedrijven.

2. ÀrÞreLemnte kerærtcen cp sectornivsu nder besdn¡sd

2.L
In tabet ff .1 uordt de aanæzigheid rran enkele øAer¡e¡per¡ in de bedrijven
$Jeerge{ts/en. È zijn enlcele }ranttekerúrgen te ¡ral<e¡¡ bÍj deze getallen. De

i¡dn¡k bestaat dat heÈ peræJrtage rroor het itsn rraarrezi*reid prædures
bíj øgqrallen" enigszins geflatteerd is; heÈ gaat rraarscùrijnlijk r¡aak c¡n

or4¡eschr€ven rægels, die nrin of ¡Ër r¡oor de Ìnrd liçen en bÍj i-rdi€rÈt
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tr€diry rreegedeel-d worden. !4et veiligheid.sñ:¡¡ctionaris we¡¡d in de enguête

niet al.leen een (gediploreerd) veiligreidslordige bedoeld, ¡naar ook ielnard

die er (uit befangsteDjrs) iets aan deed.

Àansluitirg bij desla¡rdiqe dierste¡
l,liddels de a¡rtkærden op de fonrulieær¡ geeft 33t van de bedrÍjven aan

niet aargeslcrt€n te zijn bij een beclrijfsgezordheidsdíensÈ (æD). Uit de

gesprekIen net sleuÈetÍnfornra¡rts¡ blijkt dat dit peJrceJ¡ta.ge nog hoger IigE.
De discrepantie lcc¡nt wellidrt voort uit i¡tenties of het i¡ orderhardelirq
zijn rrat een desln:rdige dienst,.

Þ restererde beclrijven geven 13 gezanrenlijke EDten in Nederlard op,

teruni¡sLe 2 x eer¡ \ràste do)<ter, 6 x aargesloteJ¡ bij vier verschillerde
enlcelvordige æDren r¡an diverse ¡pederbedrijven en 1 x een GG e GD. Eén

keer wordt de rrraag niet r¡an toepassirg geadtt en vijf keer niet beant-

woorril. Þa:lee konrt het percentage bedrijven net errige vorm van nrediscl¡e

zorg of i¡tenties daar{.oe op ongeveer 60 I

IäbeI II.1 Àrbo-inftasEtrcb¡r in de sectcr

FerceJrtåqe bedrijven net
itenr aanwezig

I
0-35

n=34

II
35-100

n=15 n=23

$otaal
percentage

n=72

Bedrijfsgrootte
(aantal werlmenars)

IteJn

III
>100

orgevalsprocedt¡re
veiligheids-

functioraris of
vergelijkbaar

ED/irhr:-n arÈs
ETIft¡:s
Verlcarrlkaner
Bedrijfslcrarduteer
OR
Vq{€mLissie
ÈlcrumLi.ssie
Voorliclrtirg
Eerder arbr

orderzoet<
Arrler orde¡:zoeI

ret arJcerelatie

47

32
44
50
24

3
29
18

3
76

67

33
40
80
53
33
53
20
33
93

53

33

18

9

64

50
54
68
50
38
56
38
22
83

43

25

87

87
91
87
87
78
96
78
43
87

74

43
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Van de 20 otrryegeven dien-sten of r¡aste ar{sen )ran orgeveer twee de¡'rie deel
ook ariceidslrygiènische diensten verlenen. Dit kcutÈ niet cn¡er-eer¡ ¡ret de
l€¡€r¡ dat eerder (Arlce)orderzoek in het bedrijf is ve¡ricàt. In ¡ni¡der dan
10 bedrijven bestord dit uit een of nee¡de::e orderzoeken naar de stof-
belastirg, waarlcij het da¡¡ scxns girq crn de anaryse van een ovelrgesragen
produlct er¡ niet om de d¡snisct¡e belastjJg r¡an de r.rerk)eneJ:s. In erilceLe

gevallen is ter¡ens biologisclre rnonitorirg uiÇevoerd.

Àrdere genoande orrlerzoeken ga¿un o\¡er geluid (o.a. in ¡relatie tot, een
hjrderætvergunnirg), autonatiserirg, nier-n¡e produlctieretlroden, erqrlosiege-
r¡aar e.d. @erigens wordt or¡er het algereen door de bedrijven ræl de lrgas-

doJ<terrr ingescìa]<eld in genrallen r¡an l<ans cp a::si¡e of fosfÍ¡e i¡ het mi¡n
(bij de over^srag van fo::ositicon). Hetzelfde gerdt voor zuu::stofgebrek en

dergetijke. ook de EDren worden hien¡oor irgescåaleld of deze diensten
hebbe¡ vaste afspnken cn¡er hun be¡noeienis net dergeJ.ijke situaties.

r+erk

In 178 r¡an de bedrijven wordÈ er niets aan voorlicl¡tirg gedaan, bij de
resÈ gaat het in ¡eerrlerlreid on nordelirge voorlictrtirg door de tæzicht-
houder bij irdiensttræding of pa::allel aan de "b:ainirg on tlre jùn. Op1ei-
d1ngsprog::aÍmats, opleidilgsñ:nctionarÍssen, deskurnige diensten of i¡sgi-
tuten werrCen niet genoerd.

Het al dan niet aangesloten zijn bij een bedrÍjfsgezordheidsdiensE heeft
geen aarnvijsbare irn¡Ioed op art. 6 activiteit€r¡ biff¡en bedrijven.

Soorten diensten/roosters
Àtgæerr
l{er}ctijden (getrrige ook de actie rrstofkanrr r¡an de verr¡oersbord FtW) vornren

een reldcaar begrip. StnrcÈr:ræel- cn¡erwerk wordt door werþe*rer en werlglemer
j¡t sta¡d getrorden, rnaar rnist zijn irvloed op de allceidscnstardigheden niet:
de ]car¡s op de gezordheidssct¡ade wordt vergroot door de veel largere bloot-
stelrirgstijd dan ad¡t u¡r aan or¡ler ¡reer het stof var¡ de d:rcge hitk goedæ
ræn. Àls e><tr€sn voo¡beerd gelden de 1200 ¡rur or¡e¡*¡erk die cp jaaròasis
zijn gereqi.st¡eerd tijdens het orderzoek; rn.a.w. rrerlcræke¡r r¡an Bo uur en

reer geù:rerde vele weken van het jaar.
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AtIe sooÉen dienster¡ kcxren voor en diJsdjls irt ccrnbinatie (en niet al-leer¡

nret dagdienst). Seurionti¡u en conti¡¡u lijkÈ toe te nsren. Ook getren een

aantal bedrijven aan dat de dienst orgenegei.d is er¡ aftar¡qE van het r¡erk-
aa¡¡bod. Een bijzordere variant cp deze is de afspraak i¡ de havens in het
noorrCe¡r. Þar kan ren geò:rerde een hele dag cpgercepen rryorden cm adrt u¡r
v¡erk vol te ¡naIG¡. Voor¡anelijk cæerationeel. po:soneel rryerkt, in ploegen-

dienst.

Àanqepaste rr¡erk- en rr:sttijden zijn en]<ele keren gesiqrnaleenC voor )oaan-
¡nacl¡inisten en ctrauffer¡::s van verzeünaùires. Voorlceelden: bij tapioca 1rz2

uur op ur L/2 u¡r af i¡ het mim, 2 r¡ur qp en 2 ìn¡r af voor løaardrijver-s,
rs nadrt-s lossen van pek.

2.2 De c¡rrra¡p met toxische stoffen
In de volgerde tabeL rrprfü de aarnvezigheid rran de ve¡csct¡,illerde niveaus van

beheq:stnaatregeler¡ er¡ de bescl¡-ildcaarteid r¡a¡r data slreets rnder aangegeven.

f zijn geen verlcarrlen te J-eggen tr¡sser¡ eerder Arbærderzoek en het hehber¡

yar¡ data streets, OR, æÞaansluitilg, veiligheidsfunctionaris of niveaus

van beschermirg, uit4ezorrlenl de gnrctte bedrijven. Þar i.s de ]çans cp een

redelijk ontwil<kelde A¡òei¡fiastrustuur het grootst.

Cc¡rùci¡atieblootstell i¡oen
Het gaat vooral c¡n de cor¡bi¡atie werryeslagen proù:lcterr en uitlaatgassen
r¡an verzeünaôi¡es of van de scÌeperr zelf. Ve¡der r.¡orrlen schoormaak- en

ontsettirgsniddelen genoerd.

SctroorunaalVontsnetti¡El

l{ater en perslueìt worr:len genoan{, evenals veegnaeÌriJre net stoffilter,
onWettirg r¡a¡¡ de mdri¡pka¡rer, orgedieltebestrijdùg en stoc¡n.

E worråt gas geneten i¡¡ de rri¡ren bij aarwoer r¡an feræiticon. Sc¡rs rrorrilt

er ztrurstof ganeten. Bij neststoffen wordt een roola¡erÒod aargeho.lden.
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ffi bet¡ef:ferde toqFpaste leneermatrry
len ter lepenArg r¡an hlootstellirg aan tocisct¡e stoffen

Þrce¡rtage bedrijven ret
item aarnvezig

n=23

Totaal-
percer¡taqe

n=72

Bedrijfsgrootte
(aantal werlmerers)

I@rt n=34 n=15

I
0-35

II
35-100

III
>L00

MSE1)

Belrea:snaatregref en2 )

niveau 1

niveau 2
niveau 3

niveau 4

uitsluiterd 4

Niets (ûgevuld)

T2

29

4L

24

65

24

24

L3

27

40

13

60

47

0

22

40

44

22

69

28

L3

43

65

52

26

83

22

4

1)
2)

l4SB: l4aterial Safety Þta Sheets.
Niveaus gedefinieerd conform VIìF, art. 1B2a:

niveau f: n:onbestrijdirg
niveau 2: Irrlr:striëIe ventilatie
niveau 3: Afsc¡rerning r¡an de ¡uer¡s
niveau 4 : Fersoonlijke ¡qs;clrerr¡i ngqni ddelE¡1.

3. fM.s in o¡erùeids- en crderrsi¡r¡Seleid

OltwiJd<elirqer¡ die rrede hr.m i¡n¡Ioed hebbÐ op de aròeidsonstardigreden i¡
de sector zijn er op het gebied rràn conqrrentie en werþelegentreid, j¡ de
va:schijnirqsvorm van de lading, door de speciarisatie er¡ spr.eidi¡g van
haver¡ñ¡ncties er¡ de verdergaarrte necìaniserirg er¡ autonatiserirg. Het
overheidsbeleid ten aanzier¡ r¡a¡r ¡n-ilieu en aròeidscnrsta¡di$reden i¡ de

sector speelt e\¡eneens een grroÈe rol.

De RoÈterdilIse werþanersrrerænigirg heeft i¡ 1989 de ccnnrÍssies r-ordcnr

Arlco, ganaarrÍjke stoffen en ¡nilieu een nier¡¡¡e stnrcttrur gegeven. È is
een str:urgrcep ArbrzaJ<en, Gevaarlijlce stoffen en ltilieu irgesterd en er
zijn corrrissies lorrl deze drie tltsnars ùgesteld. De leden van deze comús-
sies lcoren uit de bedrijfssectorerverænigirqen, aargeu,:ld net d.iver-se
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deslarrdigen (o.a. RED) en or¡erheden (o.a. tlavenbedrijf , æMR en IlD,) , die
de status van adr¡iser¡r hebbeJ¡. In het Rott€rlanse is i¡r aansluitirg daatpp

iJ¡ L990 een Bedrijfsnúlieudienst opgericht.

Onderhoud en retrn:ratie

Uit de a¡rtuoorden op de vraag of rpr¡ deze werlczaanlreden in eigen belreer

deed dar¡ wel uitåesteedde, gaf 538 op dit ret eigen personeel te doen en

43t een ccnbi¡atie van beide op. Bij dit laatste girg het, bij de uit-
bestedilq c¡n de xeer largdurige en ccnqrloce orderhords- of repa::atia¡erk-
zaarnÌreden. ook hrert soßs aargegeven dat Uansporüdddele¡¡ geleased r.vrcrrCen

er¡ derhalve bij de feasenaatsclappij gecontroleert r¡orden. Dit lijlcÈ een

tr€rd te worder¡.

FlucEuaties i¡ cr\¡er:qeslaqen tonnacres

È worrCen verschillerde soorten flucÈr:aties/trerds aargeg€ven; 358 rra¡r de

bedrijven zei te naken te hebben ¡ret fluctr¡aties in de cnrer^slag. l"þt narre

het teruglc,pe¡ lran de grranen en derir¡aten ten gevolge van de ffi-politiek
wordt genoerd. De ftuctr:aties lcr¡nnen voLgens de resporrientæn te ¡r¡a]<e¡r

hebben rpt de narlctcmsta¡rCigheden, het seizoen of ¡net maatsctrappelijk
be¡nalde ontwi-l<Jcelirgen zoals het ve¡a/argen van prodr:lcterr. ook uitbrcidirq
va¡r het fadirgpaklet ]ccmt voor. Verschilten van jaar tot, jaar en i¡cider¡tæ
Ie cnro:slag \ran een produktsooÉ Jccmt voor. Voor l<olen geldt dat, afharike-

lijk rran de wi¡terl<ou of nijnstakingen in Urgetarn, er elfr,r-ì ovo:slag il
Nederla¡d plaatsvirdt.

ÀIs t¡ærds r.rorden verder gaeld het zoeken naar een hoger niveau van

opleidìrg, toena¡re van schrrcot, serri-autonatiseriry van de cverslag, het
afstoten van dive¡:se diensten, een toenane van het ber+erken van de over-
geslagen produlcten zoals bæken en zã¡en. Van specifieke ñrr¡cties gaat ren
naar rper aL]-ru.rrd fur¡cties.





BrJLAGE IT.B

1

ÀÀI{. Ef À¡I,¡OR, \/AI.¡ æEEEI IN NERTÀ¡ID

: cevtt rl binnen- lpoor- wag.
vetrl vcryoar voryoGl

luchl' pr¡p.
vâârt I lcidrng

G.lost in Ncd¿rl.nd I OOO ton

I 9752
r 980
I 984
r 985
I 986

lrnd b ouwprod u kt c n
voadingsproduklcn en
vccvoeder
vrst6 brandstollon
!lrdolic cn ¡¡rdolie-
produkten
erlsen, melEâlres¡du6n
m6trlen an h!lf-
llbrakrlen vrn molaal
ruwa mrnar¡len an
bouwmâtgnrlan
mcstslol len
chemischc produklen
overrge goadcren en
lrbnkrlan

Gotadcn in Ncdcd¿nd

I 975r
1 980
t 984
r985
I 986

bndbouwprod ukt6n
vocdingsprodukten cn
vc6vocder
v!sto brrndstoffcn
rrrdolir an a¡rdolic-
produktân
Êrtsan, m6lrrl?caiducn
mrlrlên en hrll-
fabrikaton vrn matlll
ruwa minerrl6n €n
bouwmålofl!lcn
m?slstoflen
chemrsche produklen
overrge goederen cn
lrbrik6ten

290 483 235 004
348 316 259 982
328 709 234 5 l I
340 098 244 5lA
347 336 249 353

18 033 10 512

37 885 27 438
23 269 19 204

1't 8450 ilr301
46 595 45 097

ro20t 4758

45 4r8 5 745
6 453 4 978

25 r38 14493

15 894 5 828

216 322 78 01 3
263 864 75 171
259 985 74 459
264 208 71 632
2lo 176 71 718

13 2r5 2445

30257 11 929
13 il7 6073

88 182 2t 429
40 006 2 106

1r 37t 4597

22779 3 333
7 934 2 924

30 327 il 019

12988 5463

3 416 16 781
5 800 34 458
5 549 4t 521
5 668 44 621
4 873 47 122

4 328

I317
878

781
349

84 rrr34 1 037
153 1 573
142 2 413
192 2 389

54

17o-
o r923
o-
l-

83 38 099
r53 43 933
221 34 807
231 35 564
225 36 347

40

24
o-

35 188
46 903
43 396
42 A78
43 428

2 930

1 813
2 509

4 221
734

1 998

25 167
845

2 652

555

77 515
I 00 388
1 03 249
I 08 403
110256

2 524

8 032
0 168

30 379
34 517

3 2t5

r4 r56
3 525
7 258

479

1-
0-

20 1 318

130

209

299
879

225
4lt

295 3 149

1 849 12 857
20 610

626 6 916

461 I 937

4 396 18 216
I 023 36 195
7 185 40064
I 058 40 3lô
7 225 44 408

220 7 58r

3ô1 I 912
276 600

290 1 049
2 547 836

479 3 077

300 4 989
786 699

l 666 9 046

30r 6 615

o-
0-
6 445

rl3

7 35 029o-
3-

Basis: Douane-aangrllen ¡nvoer, uitvoer, entrepotverksor en dooNoer met overladrng; excl. gebunkerdê brandstol
I Ercl hel l?ansrtoveryoer door de lucht
2 Excl Nederlandse invoer u¡l Belgiå en Luxemburg
s €rcl. Nedarlandsa urtvocr nacr Belgrå cn Luremburg

ffileerd aan: qBS, Ståti-stisch zaldcæk 1988, 's€ravenhage, 1988.





BIJI,âGE rI.C TEu¡NIK E{ WERK¡{IJZE

1. IrùeidùEl
In deze bijlage worrlen adrtergrcrdgegãrens over te:hnieken, werls,vijzen,

prccesgaryt en middelen irr de drcge frrlk secÈor ereenlegeven.

De basis voor deze bijlage vonde¡r:

- de resultaten'var¡ het fite¡:atr¡r¡¡orde¡zoek op het gebied va¡¡ techr¡iæ
ken;

- de ve¡:schillerde prrccess€n lJâârrreê geladen en gelost worråt en waari¡
de be- en verwerkirgen van produlcten plaatsvirdt volgen de geganens

uit de voori¡formatÍefor¡rn¡lie¡¡en. Hier zijn tevens de bevirdirgen uit
het, veldonlerzoek bij 13 bedrijven uit de s€cÈor ve¡verkt.

Eerst wordt kort' ingegaan op de stard van zake¡r i¡ de bedrijven voor wat

bet-reft de aarnvezige ¡niddelen (naùines en werkhrigen). Vervolgens wonlen,

voor hen die ni¡der bekerd zijn net de d:rcge tx.ilk sector, i¡ een anr¡e>< de

prccesse¡ì en de daar:lcij gebruiJ<te ¡niddelen $reergege\ren.

2. Ontwikkeli¡sr in tærlrrieJ< of verbeteri¡æn
In ve¡:schillerde bedrijven worrlÈ gaærl<È aan orrler ree¡r lret venr-argren of
vernieuwen van l<antines en sanitaire nrirrftsr en Etan het aanbrærgen of
verbeteræn van bijvoorbeeld de afzuigirg op cnrersEorÞ:nte¡.
In veel bedrijven wordt ord produlcEisnaterÍaa'l (scnrs tienta-llen
jaren ord) of wordt zcn¡eelste tnrd a¡pa::atwr ge¡<ocìt zoals breel<- err

zeefi¡stallaties en ¡rÈÍe1e tlanqgortbaden. Ook worden tåriks uit de

olieverwerlçerde i¡dr¡strie opgekocbt c¡n loodse¡r te venr:argren. f is niet-
tsti¡t e\¡eneens een t¡errl crn loranen te venr:argen en uit te rr:sten volgens
¡ncderrrsre oçnrattirgen.

@ het qebied van gnissie¡eeerfi¡q bij het losstotte¡¡ van nrassagoed in
scheepsntfuen of lidtte¡:s, wordt geruerkt aan (verbetærde) visbel<consÈn:c-

ties en gedoseede uitloops¡¡stanen op de (telescc'petærde) stor+pijpen.
Het t¡.sraæ¡ gebeur{ nog voornanelijk rct de b&caÈ en lnrrùnatig ret sc}rcp

er¡ bezsn. Tocå zijn er, net rare bij de overslag \¡an granen, derÍvater/vee-
voederÈ en olieÌrcude¡de zaden, diverse qzetstulcken (duzen) op de arig-
pijpen i¡ ontwi-kkelirg voor het opklaren rian se¡n::atiekteden.
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OntwiJ<keli¡gen op het gebied van g,rijpers zijn o.a. de rn-itieugrijpers. Het
loetp:nt is het orderbq¡d van de sluitnaden en het overladen r¡an de grijper
als het gaat on stoflcestrijdirq. Goede afzuigrq¡stenen, vergeLijldcaar rret
i¡dustriële sitr¡aties, zijn er op en i¡ E€càte¡:s va¡r stortbr¡nlce¡:s en
sreegiJtstallaties da¡r wel elevatoren. Onkaste t-::arrsportUarden en afgezogen
cnrerstortp:nter zorgen dan voor de verdere stofteperkilg tijdens het
transportprcces.

3. Beùüven en nidelen
over de aanwezigheid va¡r de hierna te ber¡oqre¡r processen er¡ ¡niddelen r¡aLt
het vorgerrte cp te nrerlcen. Bij de bedrijven va¡r o-35 werlmerc¡rs (t)æe r)
l<crlen weilig ver=cÌ¡.itlerde tlæeJr grijpers voor. ne ìrijven rran 35-l-OO er¡

iets nr-i¡der de bedrijven rrän Loo en reer (t!¡pe II er¡ rI) werloerers hebbeJt

een grote verscheidentreid aan grijpers i¡ hr:n bezit. Dit geldt zcn¡el voor
de ordenoel<sgzoep als voor de sed.or als gelreel. De gn:otere en Çeavanceer-
de raad-r¡ rosunits zijn voornanelijk in het bezÍt van de type rlr bedrij-
ven.

f\npe f en þr¡ge fI bedrijven bezitten (scrns olde) lo:anen en grijper:s,
terrrrijl de gncrte bedrijven beschi]çke¡r cnrer nieur¡e.re loanen rret gnoter-e
capaciteit, waartcij ook (overigens niet altijd geslaagde) pogirqer¡ zijn
gedaan om cabj¡es ergonornisch verantvoord i¡ te riclrt¡¡r. È is oyerigens
een t¡encl c¡n cn¡de ]oaanen te varr-argren. Bij vew:argirq r¡an verzeünachj¡es
kcmÈ neestal de stofdidrte c¡bi¡e ¡net ove¡ìlrub/ai:rcorditionirg aan de orde.

Qzak- en palleti-seeri¡¡stallaties zijn værnanelijk geæncentreert i¡ de
bedrijven ret 35 tot 1oo $rerlsp¡rcrc. zeefinstallatie bij t}æe rr en voor-
nanelijk bij type fff bedrijven. Geccnrbi¡eerde op- en afslagsystenen zijn
vrijwel uitsluiterd te vi¡rden bÍj de type III bedrijven.

f{at betreft de gebouwen beschil*er¡ de grrotere bedrijven over de rêeste
voonienirgen ats Ìçar¡tines, sanitâir€ mimten, pauzetrokken en goed uit-
geniste technj.scl¡e dier¡ste¡r. Dit in tegenstellùq torE de lclei¡ste bedrij-
Vêll, lrlzlElr werþlaatsel zorder afzuigi-rq en ret ve¡:cn¡derd materiaa'l aarnrezig
zíjn.
VoerÈtrÍgen vi¡dt ner¡ vooral- bij t)æe II er¡ IfI bedrijven.
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Àrrp< bij II.c: orrcrslag Éhoden en tedrníeJcerr

In deze anneJc worden de neest voorlccnerde harrtelirgen beschrëven. Deze

beschrijvirgen zijn niet voor de bet¡olcke¡ren in de bedrijven weerrgegerren;

voor hen is het bekerde ¡naterie. Voor de desla:rdigen op het terrei¡ r¡a¡¡ de

arÒeidsonstardigheden lsÐ¡en deze besc.hrijvilgen een duidelijk hulpniddef
zijn bij de voorlce¡eidirgen r¡an hr¡n oontacten ret bedrijven, en bij het
naga¡m van rcgelijkheden voor veràeterirg van de arlceidscnrstardi$reden.

a) I¡SSE¡

van - naar gebnrilGe ¡niddelen

zeeschip - loods
of silo: * ]sãan en grijper, b:ans¡nrtbarderr, aflver¡nagens,

cont¡:olekater
* loraan en grijper, tr€c:Ìltetr, t¡anspor+¡arde¡, weegkaner,

U:ansportlard, silo
r natr.r: dagsilo: silo - laadsclrc¡r, csnslcrte¡r transporUcarn

- dagsilo - opzakinstallatie
' drÍjverde )oaan, grijper, stortJnmlcer, cmsloten tJlans-

portbarxl, stortòarrl en ccnpartire¡Ìte¡riJg in loods* lsaan en grijper, verzeünacàile, loods of t::ansport-
bard, opslagbunker

zeeschþ - kade
of opsJ.agrterrei¡: * bn¡g)oãnen, drijflcarnrr, strovels

* bnrgloaan en grijper en laadscåc¡l + bobcat, storttr¡ril<er
rct spoei-i¡r-Etallatie en wi¡dscàer¡ren, deels cn¡erdekte
barrl, ocrnbi, terreil, ænbrolekaner

* grijpers, bnrg, trrlldozers, big sniffle, barrlen, stort-
b:nkers, stortq¡stesn

* ]o:aa¡l en grijper en laadschcp, sclrcqr en bezsn

* bn¡glomnen, drijflcanen er¡ dive¡:se grijpers, slrwels/
bùcat/sctrcp en beze¡o (al dan gesfoterri-calines resp.
ret stoûnas]<e¡:s of ai:streantrelnen)

* drijverde grijperloanen, drijverde weegi¡stallatie,
eler¡atoræn, tnilldozers, bòcats, controleJ<aner* bnigls:aan, gnij¡:er, stortlr¡nl<er, banrsportbanl, lich-
terbeladilgsstation, cont¡oleka¡rer

* grijpet:s, pner-unatisch, resp. bruq/barrlen, elevator,
stortlr¡r¡kers, weegtoren, controlekarer (bij derirraat)* elevator, jacobsladder via weeginstallatie (weegkaner
en cont¡olekaner) naar st¡srijp (telescopererd en net
rokje of vissebek en bedienirqscabi¡e)



IOSSB¡ (ver1roJ-g)

van - naar gebruiJcte nriddelen

zeesc}lip -
zeeschip: * bnrglo:aa¡r, grrijpers, sEortlr¡nlcer net s¡llrcei-i¡stallatie

en wi¡dsctrernen, bard, scheepsbelader tet, stortpijp,
Iaadsclro¡t, bbcat, corrt¡:oLekaner

* bnrgls:aan, grijpers, hrlldozers, big sniffte

zeeschip - coaster
of lidrter: * bruglo:anen, drijflo:ar¡en en grijpars, strovelsþqbcats

en sclro¡l en bezsn
* diverse lc:anen, diverse grijper.s of elevatoræn net

zuigpijpen, weegirstallatie, jacobsladder, (telesccpe-
rerrle beladirgspijper neÈ bijv. vissebeJc, arder€
rraria¡rten: zie laden), veJîzeünac¡ri¡es, stortbunkars
ets,., zie laden

zeeschþ -
bedrijf: * brr¡glo:aa¡r, grijpers, sÈortbt¡rilcer net wj¡dscù¡ernen en

qgrrcei-instatlatie, overrtekte barrl raar bedrijf, laad-
sclrop, bobcat, cont:olel<aner

zeescì-ip - uadrt-
wagen: * grijper storten via t¡æclrter naar rn:achtvagen, pl-

nasker, spr.oei-installatie cp trechter bij kal]cqplit

zeeschþ - kade/
opslag: * diverse en diver.se grÍjpers, verzeünachi¡res* I<raan, grrijper, storfbr¡nker ret afzuigirgr, deels o\¡er-

de¡*e banCerl, stacker, laadschryen, bobcat, big
sniffle (bij derirraten)

liùter -
zeescllþ: 't grijperlo:anen, verzeünachÍnes

* bij scåroot: poliep en (brtrq)loaan, veneünae.hiles

lichter - wal: ¡t grijperlo:anen, verzeünachiles

lidrter - u:adrt-
wagen: * bij csnent via silo: fiùter - tæchter - eleyator -silo - bulkautots

!ìragon - zeescltip of
Iichter: * via kade ¡ret vetzeünadri¡e en grijperld:anen



b) rADE.|

van - na¿ìr gebmiJcEe ¡niddelen

Ioods - zeesc¡ip: 't zeescåj.pbelader: tr:ansportJcarrcten, tæc.hter, contrrcle-
karcr en laadschql ret overCn:kcabi¡e

* zelflæserde loodse¡¡

loods - lichter/
d¡¡bak: *

bard en glÍjgoot of I t
zeeflweeginstatlatie
en grijper

* t¡:ansportbarde¡, tJ€chter, silo's* sho\¡el, wagenbelader

Ioods - u:acht-
I/rragen:

waL - zeeschip:

v,al - lÍdrter:

Wal - \i,ragon:

* brugla:anen, drijflo:anen er¡ strcx¡els ofüpÌ ]caan en
grijper

* grijperlcanen en loodse¡r
* l<olen: gesÈorÌ op kade en net grijper in scåip, top-

lo:aan
scìlrcot: gestort i-n bak op kade en rpt poliep in sclrip,
rnagneet. helm, bril, veiligheidssclroeren (stalen neus
en plaat)

* bn¡gl<raan, grijper, storttn¡rilcer (sprrcei-ilstallatie +
wi¡dsctrerr¡en), bransportbard.en, zeebootbeladirqs-
station, net sto$ijp, controleka¡rer

* bn¡glcanen, drijfloanen en slrovelst grijperlo:anen en loodse¡r
¡t h:aan, laaOsctrcp
* bn¡glsãan, grijper, stortJa:¡rlcer (sproei-installatie +

wi¡dscàer¡ren), bansportbarrlen, zeebootbeladirqs-
statÍon, ret storþijp, contloteka¡rer

* bnrglo:anen, drijflo:anen en shovels

opslagterrein -
zeesctrip 't g::aafstortnac¡ine (ccnnbi), deels or¡erdelcte banl, zee-

bootbelader, laadsclro¡r t lic¡rtwacìt//contloleka¡rer* bn¡gls:aan, grrijper, laadschcppen, trec.hter, barrlen,
beladingsstation ret storþijp bij ertsen en koten er¡bij scì:rcot een poliepgrijper



IÀDBÍ (vewolg)

van - naar gebruilcEe niddelen

opslagtenein -
wagon: * bnrglo:aan, grijper, Iaadschryerr, tJ€cåter, banien,

rragonbeladirgsstation, locorotief, weegbnrg* afslag, grijper, storþijp (gedoseede uitlocp bij
derivatærr), n.b.v. barden, stortsysteem (ird.ien koler¡
en ertsen), bn:glo:aan, træc.hters, Iaadsclrcç4len, ts
loaders, grrijper, beladirgssÈation en Ioønctief en
wee@n:g

* graafsEott¡nadri¡e, Iaadsctrq, deels orrerr:lekte bard,
mgonbelader net wcenbrnlcer en tî,ee stortbunker:s,
cont¡oIel<aner

coaster - zeeschþ:
* bn¡glsanen, drijflcanen en shovels

opslagrtenæin -
Iichter:

opslagterrein -
rn:adÉruagen:

* bn¡glaãan, grrijper, laadsclrqperr, tJæcìter, banien,
beladirgsstation net stortpijp bij erîsen er¡ kolen en
bij schroot een poJ-iepgrijper

't gr:aaûnadr-ine, laadschc¡r, tr:ansportbard (dee1s over-
dekt), lidrterbefaOi¡qsstation, controleka¡rer

* hn¡gloaan, grijper e:Vof. laadschc¡r, trechter, banlen,
wagenbelaåirgspfaats, weegbnrg, Iaadsclrc4l* Iaadsclþp, trecìter, wagenbelader (terrei¡afyal)

zeeschip - v"ason: : iËffi'rffï#*ffi"H. wi¡dscrrerm en
sprcei-irst:-llatie, deels overdelcEe b:ans¡nrtbard,
wagonbeladirgsstation ¡ret wÊegbunler en tv,¡ee sEoÊ-
b:nkers, locc¡ngÈief , contr.olekaner

zee.scàip - Iicàter/
dr¡q¡bak: 't grijperlcanen, Ioodserr

* ¡otaan, grijper, tæcìter, h¡lÏautors net afzuigirq op
t¡€cìter

* bn¡glo:aan, deels overrlelcte barrl, ænt:olekarer
* grijper, sto$Íjp, bruglo:aan
* grrijper, stortpijp (verstelbaar, gedoseerde uittoop bij

derivaten), bnrg+barden+stortbr:rù<er hre€gtorcn (irdien
derivaten), beladirgsstation en cont¡ple]<aner (irdien
derivaten)

* drijverde lo:aan, weegÍnstâllatie, transportbard,
sto&ijp

* drijverde lcîaan, laadsdrcp
* drijverde elevator rct arigpijp, weegi¡statlatie,

Uanspor+larO en stoSijp, rn.ste cabine voor lid¡ter
beladirq



IÀDn¡ (venrolg)

van - n¿ìar qebmiJ<te ¡niddelen

zeesctrip 
lc:aan, grijper, tæc.hter, tr¡I1çautors nret afzuÍgirq op
trecìter

zeeschip - vracht-
$Jagen: * lsîaa¡l, grijper, t:æc.hter, t¡¡Ikautors ret afzuigi¡S c,p

t¡echt€lr
* kreËn, grijper, tJæcltÈer, u:ansporuarn, weegkaner,

t¡eclrtær en stofretcr¡rleidirg
* ls:aan en trechter* laad- en ontstoffirgsslaryen bij cenenttanl<ers

* ls-aartr grijper, tæchter, htlkat¡tors net afzuigirg op
trechter

* bn¡glo:aa¡r, en grijper, storth:nlcer let sproei-
i¡sta-Llatie, bransportbard, zee.bootbelader ret stort-
pijp, conbrclekarer

* drijverde lo:aan of bnrg en grijper
* bij derir¡aten: (drijverde) elerrator ret weegÈoren en

conþplelca¡er of bruglcraan en qrijper, stortbunker net
afzuigirg, weegTtoræn, befadirgsstation net laadbalg
(gedoseerr:le en verstelbare uiüocp), controlekarer

* bn¡glo:aar¡, grrijper, stortlr.uilcers net afzuigirg, barden,
beladirqsstation net stortpijp (ertsen en kolen)

silo - boot: * silo, tJ:anspoÉ-slarryen of pneumati-sc¡e Snstallatie,
tariks of boot, (bij gemalen produlcÈ) t geìeel geslotert
q¡steren: stargen aankoppelen en kle¡¡nn i¡stellen.
Bij loskcppelen slargen het enige blootstelli¡gsrrcfiEnÈ.

c) TRREII¡¡¡RIGÀAMHEDEN, INCTUSIEF OF B¡ ATSI¡C

Terrei¡n^¡erlçzaa¡nlpden besÈaan uit het verrijden net veneünacÌ¡-i¡es of het
verpJ.aatserr via t ::ansportJcarden, stortb,mlces en oversÈortg:nten naar

verladirgsstations t.b.v. zeesc¡epe¡¡, birternraartschepen, wagons en

vr:acìbvagens. Hien¡oor npeter¡ deze stations bedierd worde¡r ¡et de Ìnrd, net
automatisclre voeler:s, etc. in ccnbi¡atie ret weegbn:ggen voor rnadttrvagens

en dergelijke.
In' e¡¡ afslagrnaclr-iles kunnen e\¡eneer¡s zo4terì voor de op- en afslag wart

prrAr:ftlrope¡r (trgelse term: sEoclçiles) q t€n€iJter¡.
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Sdtoorunaals^rerkzaa¡nlrcden bestaan uit het ¡ret de hard vegen of sctruiven r¡a¡r

prrcdukten op het ten€in net sctrc¡r, bezsn en schuiver of ret veeg!ùaçtens,

zuigwagens en scrhlaapr'Jagens, en het harÈnatig $reg:iliJûen van nþrs orrler
ba¡den en t¡ecÌ¡ters. sprceien van terrei¡ en opsraghoperr gebeurt net
nrcbiele sproei-ilstallaties. ook wonlen hogedruksptite¡ iryezeL, en¡enals

schop en beze¡n.

d) \REDEIJ}¡GSPROCESSB{: brneken, nalen, ze\ren, sotter€rr, }crippen en

drogen

frequentie nethoden en ¡niddelen

zelden: * lkolen) breken: Ì.Jalsbreker (draaierde rrlten), (nobie-
Ie) t::ans¡portbard, breker, bard, zeef* diverse ¡ni¡eralen zoals talk en bariet: diverse breek-
i¡stallaties net diverse voonienirgen

* ¡rpbj-ele brelcer: 2 lplten die tegergesteld draaien,
neestal br¡iten cpgestel* zor¡tJclqq)en: breeki¡sEallatie i¡r opzakloods

regelmatig: * fer':rcch:rcon, anodebnrdr, petcokes, antl¡::aciet: via
grmf hriterurcoster en transportbard naar breek- en
zeefÍ¡stallatie i¡ loods, drcogfurstallatie, doekfilter-
afzuigirg, en losse stor+ i¡ toods, lossteke¡r aar¡-
gekoe¡ct praùJ<È i¡ h¡rikers ¡ret de sclrcp* br^eekÍnsEallatie tr¡sse¡r trecùter en jacùsladder raar
zeefweegilstallatie en le¡æIgo:aver; gn:aaûnachine voor
het læhrcke¡ van aargelcoelct produlct in nri¡ren er¡
toods.

De procesgarg bestaat altijd uit het a¿mvoe¡€n van het te bewerke¡r prodtrÌ<t

en dit i¡voe¡en i¡ de i¡staLlatie en het rryeer añ¡oe¡en ¡¡an het inniddets
berverlcte produtct. De toer¡oer lça¡r nEt laadsclrcppen en tranrsportàarden
va4,/naar loodsen of plaatsen op het terreÍn en na de betrcrkirg naar loods,
terrein, opzakfuEEallatie e.d. Dil<r¿ij1s zit er tl¡ssen laden en læsen een

zæf/wqisls'lallatie, ¡ret trillerde rubbercn of stalen natte¡ ¡¡et verschit-
lerde operrirqerúnaten.
Bij het breken en lorÍppen van (auto)wrakkerr en )clei¡ scàroot is geen

personeel betJîokken. Et srordt generkt net wateworreveling.
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Een voorlceeld van een procesgang: t-::ansportbard, stortkoker, zeefinsta-Lla-
tie, uitsorteerbarden, laadsclrql. Ook lcurnen ve¡:schÍllerde i¡stallaties
gebruilÊ worden c.q. beurcrkirgen na elkaar plaatsrrirden.

llergen konÈ ook vær. Þt ]<an bestaan uit het bijÍergen van koler¡ on het
zwavelgeìalte ten¡g te brærgen, het nergen van k:nsürestsoorten e4rzof het
coaten net ¡relasse of pa::affine-olie. Olie-afsclreiders al-s voouienirg zijn
waarîgeno[En.

e) OIZ"AKKB¡/OPDRUMMBI/I¡SSIORIB¡ IIASSAGOiÐ UII BfG BàGS/CVR:EI VRPAKKBI

opzakirsta,Ilaties l<clren zcn¡el in loodse¡¡ als op het terrei¡ voor. sclns

staat de o¡lzalcilstallatie i¡ een aparte nli¡rft€, nraar ook wel i¡ dezelfde
r:uilrrt-e als bijvoorbeeld een zeefi¡stallatie. Qzakken kc¡nt voor i-n cctrrìbi¡a-

tie rret palletiseerÍnrichti-rg en wiÌkel:nadri¡e. zufutelij)<e sclreidirg i¡
verlca¡d net lawaai of stofsnissie ]<snt voor.
Diverse opzalcnadrirtes kc[rer¡ voor, ltet ve¡:schillerde soortæ¡r voot:zienirgen

zoals afztrigirg, autcmatische \¡rl1iJg en sluitirg van zald<e¡r.

Net als bij de veredelirgqprccessen ¡ncet het te veqgaJd<en produlct aarge-
voe¡rl r¡orden en het afgerrerkte produkt, bijvoorbeeld cp oatlets weer r¡\¡oråen

afgevoerd m.b.v. heftn¡dcs.
Losstoften en cweq)alden ]<cnrt ook voor. Big bags worden dan via een t¡ectr:
ter J.eeggestort en j¡t een Lood.s opgesJ.agen tot rader order. Afi¡oer l<an dan

als los prrcùlct via een silo of via een opzalcnadrirre plaatsvirrlen.





BIJLAGE IT.D ENKELE FEIEI¿NIIE @Þ@AIiIIGEN

In deze bijlage vroaden eersÈ de ñ¡ncties en werlczaamtreden uit de cAo-

boekjes lreergegeven. Daarna rrorden enl<ele vær dit orde¡:zoeÌ rcIevante in
CÀo I s aargeüoffen regeli¡gen toegelieåt.

In de CAO-boekjes van de laatst¡ jaren l<crrer¡ glôbaâl de volgerrle, voor dit
ordeuoel< r=Ierrante, ñ:r¡cties of ñrnctíega:oepen voor (sanenvaÈtærd) :

operertioneel:
a) l{ali¡stallaties:
1. t¡sneVterræirr!,erler.
2. bakÌçenbestuurrner

bardenr¡adrt, bootsnan

grijpe¡îsneender*), tanpenist*) .

3. boots¡ran nret certificaat
bediener@
taadscàoprijder.

4. laadsclrcprijder ret certificaat
baienirgsnan liùtæriceladirgsi¡stallatie
bedienírqsnan tert€i¡bef adir¡gsi-nstallatie
beaienirgsnan wagonbeladirqsi¡stallatie.

5. bedienirgsnan geccnnbineerde oIF en afsJ.agrnadrine of nûiele wielgn:aaf-
appaftrtlrur

Iaadscùroprijder ¡ret ce*ificaat net rran de bedienirq lrdr¡

laadscåo¡perr net een eigen ger.lidrt r¡a¡r 30 ton of neer

laadscìcprijden net ærtificaat, dÍe terrens kan te werk gesÈeld )can

rærler¡ cp niet geocnpf Íceerf e appa::ahrur zoals læ. besEur:rder/rargeer-

der/trennaeàinebediener, loaardrijver (rÈiele )o:aren ), wurgonr^¡eger,

bediener kipirstallaties, bediener diepfepelrzlaadscùrcp.

6. ledienlrqsnan r¡an laad- en lostoræns, bnrggen en lo:anen

bedieningsnan cent¡:ale contrplekaner
Lste nacì-inist-, IaadbnrEdri j ver, lcaarmachinist, neerverlcerd voonnan

laadschcprijder.

*) voor zcvæ niet irgedeeld bij de teclrnische dienst (T.D.).
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voor de groepe¡ L t/n 5 geldt dat gegeven de v¡erl<sitr¡atie, ook werkzaanr
heden verzicÌrt nrceten rærden van een fr¡¡rctie uit een lagere salarisg:rcep
(tremwerlczaanheden alleen voor het orderharden zijrde l€lÍEi).

Voor gílep 6 geldt dat het werk van een ñ:nctÍe uit de salarisgarcepen 2 t/m
5 verlargd ]can wonlen in gerraf er geeJr aràeid in de eÍgen ñ¡nctie is en
relceni¡q houdend ¡¡rat wat er i¡r het bedrijf gebralil€lijk is.

b) Driivende laanen:
l-. (aarikcuern) trsrurer.
2. alles uit I pl:s:

ba]çkenbesÈt¡unfer, bootsnan

drijverrte lo:a¡ren (algereen orde.rfrord) .

3. alles uit 1 en 2 plus:
laadschc4rrijder of
booÈsnan ret ce¡fificaat of

¡ret of certificaat of
schipper-bootsnan of
rotortrijver zorder ceriificaat of
stoker^ïrÈordrijver zorrler cerÈificaat.

4. laadscloprijder net certificaat of
schipper-bootsnan net cerÈificaat of
rotordrijver net certificaat of
stol<er/notordrijver net cerfificaat of diplona of
@.

5. personeer i¡ het bezit rran benodþde aiFronars/certificate¡r, dat te
werk gesteld l<¿¡ri worden voor de rreest voorkcsrpnle rærkzaamhede¡r
(uiÇezorderd zijn (stolcer/)rotordrijver of ]o:aa¡drijver) of daÈ

bel¡alve voor deze werkzaanlreden ook te r.lerk gesteld l€n r,rcrråen a]s
functionaris die tÍjdelijk het werk regert e een bepaal-d objed..

6. beìa-rve de wedczaa¡ntreden (uitgezorderd t¡€mhrerkzaanheden) uit de
vorige grcepeJt ook i¡rscåa]<elirq als neaienirrysnan drijfla:anen of
grijplo:anen

N.B. In t€gensþUiry tot de wali¡rstatlaties, r^l'aar steeds een ñ¡rr:tie wordt
genoerd + de srerlsaamrreden uit de vorige çn3epen, is dit bij de drijf-
lo=nen oqelceerd: alles uit de vorige grcepen + iets nierns.
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c) ToezicÌrtlrouders:

- (aarikorerrt) objectleiders/toezidrtìouders str-nrndoorsdienst, laad-
scltoppen str¡,radoorrdienst, beruerkirgen, bartlen str¡adoorsdienst, laad-
en losi¡stallaties sEr*¡adoorsdienst,.

- a[rqrrd+jed,leiders:
cplclinnerde coplexiteit .tramrcqe laad- en losinsEallaties op de

wal tijdens ladalztæsen, de verantlvoorrCelijlùreì.d heben voor een

bepaald object t¡t aan tader¡,zlossen wal-rzop stJrccrn, ve¡:sclriLterde
schepen tegelijk ¡ret de te¡r dienste zijrde i¡rstallaties (Iaad-
brtrgEen, wallc=nen, drijverde lc:anen, laad- en lostorens ¡ret
bardeni¡stal-latie-s ) .

- reeit^¡erJ<errle voorlieden T.D. en T.D. personeel velriclrte¡r repara-
tie/orderhordsverk o. 1.v. toezidrtlrcn¡de¡:s T. D.

Bij het wisselen wan produlcten:

- net !,Jater schoorsnake¡ van het barrlensysteenr

- grijper i¡ water late¡r za]<ken en steiger spoelen

- grijpers sclroorsnale¡ of wisselen (trerurer)

- scìoonsprite-n storit¡ecàters, bijv. bij wagonbeladirg (wagonbelader

/nadrinist)
- schoorunake¡ weegscìaal en systeem (weger)

- cont:olenen weegEeruidrten (voornran)

- wisselen zeefdelrùen (zeefbediener)

- scåoorunaken hrnker (wiJ<kefnaùircbedierde)

(Ardere) scäoorunaal$rerleaa¡nheden:

- ven¡argen filter(potten) (uitzerdh:reau)

- c'pscàe¡pen rtþrs largs de t:ansportbarden, stofzuigen (crperator van de

zeef- en drooqi¡rstallatíe)
- sclroonnake¡r csnentsilors en c4rnriren t€rzein (losse lsrac¡ten en eigen

ploegen)

- drijven weeginstallatie (weger, en T.D.)

- aparaturr, teræiJr, kaden en $reçten, cipklaren (SHB.ers, eigen perso-

neel en sclrcornnaaldcedrijf)

- veegwagen in verpald<irgst¡al
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- scl¡oorunaken zeefdeld<e¡t en veçfen l-args de zeefi¡rstaJ-Iatie (zeefbedie-
ner)

- terreìn (terreirn^rcrl<er)

- kade sclpormalcen na lossen schip, vegen en spuiterr (ieder.een)

- schoonqg.riten voertuigen net hogedn:ks¡nr-i-t (stocln) (oçeditie-
nederrlerker).

Or¡derhoudswerkzaamleden :

- T.D.

- alÌe ñ:ncties
- vetspuit largrs breeki¡staflatie door o¡:erator

- laaarrnadrinisten kijl<en de lo:aan na

- srreren grijpers en lo:a¡ren

- schoorunalcen bulldozers ret speciale cleaner
- hijsdraden ve¡:vrisselen, venrisselen \Ætn groffiltærs
- grrcot orderhoud door T.D.

- bul-Idozers, bobcâts, etc.

Hierprxler volgen er¡lcele bepalilgen uit de cAo in de nachi¡ale cnrerslag, die
order ardere te na]<en hebbeJt net de aard van de cnrergeslagen prodr:lcten.

D<tra veràoogd qgilloon worrCt uitbetaaLd bij a:iceid ret:
- bariet
- bentoniet

- glasscherren

- pek (orwerpakt): verwerkirg va¡¡ dit prrcdulcÈ gesctr.iedt alleen tijdens
perioden dat de zon niet schijnt;

- petroÌewcokes: i¡clusief zeven en breker¡

- dubbel en tripelstperfosfaat
- ijzæ (ord): geperst in paklcen of scåraot, (uitsfuiterd raap- of sctre¡

werk)

- zhravel: i¡clusief vett€n, brcken en versisselen van de filte¡:s van de

aravelsneltinrÍdrti¡q
- bruinsteen

- kaoli¡e
- rrelige toornarde.
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I{er}czaa¡nt¡eder¡ i¡ silots er¡ loodse¡¡, het sclroons¡r,riten rran tn¡ri}€rs en over-
sLory:nten lçorer¡ æk r¡oor hogere belonÍ¡q in aarnrerkirg.
op de dagen dat bij het KNMI qn 8 ut¡r rs odrterds het ]cwil< blijft steken

bÍj - 5" C of lager, worråt er )<cudetæslag uitgekeerd.

In de CAO staar¡ rngr erikele bepalirgen rnet bet:d<kirg tot. het verstreld<en

van pa:soonlijke bescåer:uilg$riddelen. Èr jaar worden 2 paar werk-

ln¡dscàoenen, 2 cnretalls, 2 paa.r veiligheidssclroenen (tegen de helft van de

prijs of rnirder) verst¡elçt. Bij niet d::agen wonien deze ¡n-iddeler¡ niet
ve¡:stræ]<t; (ar{. l-82 en art. 182a lid 4, ry'BF en a:t. 12 Àrlcowet worden niet
striÌt rageleefd! ) .
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BIJI.åGE IT.E EE GE¡NNIERIE INTEÍJIG IN PHOII'KTGROEPEN

1. Inleidi¡p
De iJdelùq in grrcepel orrergeslagen produlcter i¡ dit orde¡:zoek wijlct
enigszins af r¡an de door het CnS gehanteerde i¡delûS ordat zo specifieker
orderscheid kan worden ganraalct naar soorten stoffen en risicors.
In deze bijlage worrdt kort aarqegeven op weJJ<e prnten de door het CRc

geltanteede irdef ir¡g afvrijkE.

2. Þ c¡oedereryn¡m.tüsts f¡SR'

De door het Cqs geìanteerde statisEiek r¡an de zesraart heeft als hoofddoel
het geven va¡r inforrnatie over de i¡tenntionale tnrdelsuaart (rran en rnar
het Nederlardse Oonti¡entale Plat). Goederænsoor{e¡r worden vastgelegd ret
belulp r¡an de goederennaamlijst NSIR. Deze afkorÌÍrg staat voor tNc¡rencla-

tr:¡e unifone des marchardises po.tr les StatistÍques de Tìrar¡sport, Rer/i-
séet. Volgens i¡ EG-verlcard en Beneh¡< verÈard vastgetegde eiteria worden

alle overgeslagen stoffen net vier cijfers gekaralcteris€ent. Het CBS geeft
zelf aan dat i¡ het grrorÈnatæriaal, waamit stati-stiek rian de zeer¡aart
wordt sarerqesteld, de goederenonscìrijvi¡S i¡ vele ganallen ecÌ¡ter dermate
globaal is dat een gedetailleerrte goedercn classificatie volgens de NSTR

niet gelreel Íngefijk is (CBS, 1987).

Hierorder rr¡orfü aarges/en o¡r welke orderdeten de NSIR-i¡deli¡S cp hoofd-
strùsriveau añrijlct var¡ de in dit ordenoek gelranteerde irderirg (aargege-
ven net een rt*rt) ; drie van de tien hoofdgorcepen zijn niet neegencrtpn in dit
onderzoek (aargregaren net 1r1) rr ) .

N.B. n.a.g. = niet afzorderlijk genoed

* Leverde dieren
Granen

't Àardappelen
* vers fnrit, ve¡:se/bevrolæn gnoe¡ten
* Te<tíelstoffen en -afi¡al
* Hout.
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\DEDTIiGSPROTIJKTN

* Suike¡iciete¡r
* A¡rder.e nrvre produJcten van plantaardige of dierlijke oors?¿€rg
suij<er
* D:anken
* @noüniddelen en bereide voedir¡g$riddelen n.a.g.
Vlees, vis en zuiveJ-prrcdulcten

Graan, fr-rrit en grþentebeæidirqer¡

Veevoeder

Oliezaden, olië¡ en vette¡r.

VÀSIE MINRAI,E RANT¡STOFTEIT

Steenl<olen

Brufurkool en tr:rf
Cokes.

RlsEN, MEIAAIreSIII,EN

Llzererts
Ardere e¡fse¡ en añ¡allen da

Sc.f¡lrcot, hoogovenstof, gelrcost ijzerkies.

MEXAI,EN E.I TALEEA¡RIKÈITEI.I VAI¡ UETAAÍ.

Ruwe gietijzer en staaJ.

Halffabrilcaten wan staar, staaf- en vorrstaal, drãad en spoorstaven
Plaat- er¡ bra¡dsÈaal
Pijpen en a¡dere gietij zerprodu}cten

Non-ferr:oretalen en -halffabriJ<ate¡¡.

FIIdE MrNmÀLEN, Ercf,J¡i¡rBtfERIÀLEiI

Zard, grrird, klei en stal<l<en

Zout, orgetrcost ijzerkies, aravel
Àrdere rr¡re ¡natærialen

Cefient

cips
Ardere bewer]<te bq¡¡/trìaterialen.
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!,IESISþTTE¡I

NatuurJ.Í j ke ¡reststof fen
ItunsürcstsEoffen.

AARIICIJE E{ Àà@I,:IEPRffi'TÚ'Fì¡I)

R¡¡e aarrilolie
Vloeil¡a:re brardstof fen
ttergieçàss€n
Ardere aa¡doliederir¡aten.

CHEITÍISCI|E Mtl@.¡l)
Chsnisclre basisproù:Icterr
Àluniniuo><1¿de en -h1dro:<¡pe

Ptrcdut<Èe¡ r¡an steenlcæI en petrodrerrie
oellulose en or¡d papien

Arxie¡re ôenisclte proò.rlcEen.

OTTRIGE æETWN E{ EBREGflE¡i¡l)

Ven¡oerma,terieel

I-ardbo:rsE¡:actoræn en -rnadri¡es
Ete¡<tri.sche rnaeà-iles, a¡¡n:raterr en nprtoren

l,letaalwa¡æn

Glas, glastrerk, lçe¡annisclre produlcten

I-eer, terft,iel en kledirg
Àrdere fabrikate¡r en halffabri-lçaten
Goedersr n.a.g.





Bijlagen beìorerde bij hoofdstr:k 3:

III.A lrdelÍJtg van de klassegrænzen voor de ze¡¡en beoorrleetde factoren





IIf .À Irdelirg rran de klassegænzen voor de zen¡en beoord.eelde factorer¡

N.B. Deze facÈoren zijn geraardeerrå op een drieptrrtssclraal.

1. Sdradeliildreid lS) :

L.1 Troxiciteit: Vertaald in R-zi¡nenl):
((rg/Vg) rat, oraal.)

1T 200 - 2000

21 25 - 200

3T

1T: R 20, 2L, 22

ZT: R 23, 24, 25

3T: R 26, 2'l , 28

ÞfrJra: R 45 t/n 48 = 3T

R 42 er¡ 43 = )<T + 1 naxi¡mm 3T

R 33, 34, 35 = >{I + 1 idsn
R 14, 15, 29 = >(I * 1 idsn

In ee¡^ste Ínstantie zijn de produlcterr irgedeeld op basis va¡r bescÌ¡il<lcare

gegevens cn¡er aq¡te effecten rc50 (irùtalatie-e>çeri¡ner¡ten) en lÐ5g-r.raarrlen

op basis van de irdefirg i¡ de categorieèn ttzæ vergiftigtr, I'giftigrr en

"sctradelijkrr uit het AISTSI). ¡fiercp aarnnrllerd zijn beschikJcare nolnen
arfceidstrlagiè¡riscf¡e en epiderniotogiscåe gegevens cnrer deeltjesgrootte-
veldelirgen en conbi¡atie-effecte¡r bescl¡cnmd c¡n eventr¡eel een opmarrterirg
te geven.

Veràirdirqen die aanleidirg lonren geven tot de vorrning van beroepszieÌten
zijn Írgedeeld in klasse 3T. Zo i.s de produktgrcep net grr.anen en a¡dere
goederæn van plantaardige oo¡:q)!-org oorspronl<elijk ingedeeld in ]classe 2T

cp g:ond r¡an effecÈen ql lorgñ:ncties op large terrnijn en venroÌgens
geìenraarteerà naar 3T op grord r,¡an bekelde allergische effecte¡r.

l) Zi. ook het Arbo ¡nformatiesystccm Toxischc Stoffên (DcA, l989b).



L.2 )

1T Stuifgevoeli$reidsktasse 55: niet of nanrelijl<s stuif-
gerroelig.

2T Stuifgevoeli$reidslclassen 53 en 54: Iidrt stuifgevoelig;
orgeadrt bevocltti@arheid.

3T Strrifgevoeli$reidsklassen 51 en 52: sterk strrifgevoelig;
orgeadrt berrochti@aràeid.

2. Morpntane concent¡ratienivear:s per taalc

2.I Tectrriscù¡e onstardi$rcden:

Aa¡d v/d techniek:
o geslote4/statiscì
1 geslote4,zdynarrLisdl

2 oper/statisclt
f oper/OynaniscÌt

Afstard toÈ de bron:

1 grr.oot/concentr:aties gelijk aan adrterg:ord & incidenteel hoger

2 rniddencatægorie

3 )dei4,rharÈnatige ververkirg va¡r br:lk stoffen

2.2 organisatie & VoonÍenirgen:

Niveaus van artceidslryEiènisclre belreersnaatregelen3) :

nivearrs L en 2 = lage prioriteitslclasse
niveau I = prioriteitslclasse
niveau 4 = hogepriorÍteitslclasse

2) ontleend aan: llandboek tlodetvoorschriften Luchtverontreiniging,3.l.l.3
(lasse lndeting stortgoed, staatsuitgeverij, 1984.

3) zi" ook het Arbo lnformatiesysteên Toxische \toffen (DGA, 1989b).



3. erooÈ.st€lli¡gsEijd a)

Blootste[i¡ssd¡¡r Bloot-ste[i¡rgsfrementie
(u:re4lweek) (dagerì/jaar)

I <10 1 < 50

2 to-25 2 50-100
3 >25 3 >100

4) Achteraf heeft deze geìanteerde i¡defirS r¡an blootstellirgstijden geen

rc$ùtate¡ o¡rgelerrerd v',aar:aan fu idel i j ke conch¡sies veràorden hJnne¡r

worrlen.





Bijlagen belrorerde bij hoofdstuk a:

n/.4 ScìadelÍjÌùeidsbeoordelÍrq \¡an de prrcduJcten (per produlctgoep en
prtaulAca.tegorie) er¡ de overgeslagen tonnages r¡a¡r deze produkterr

fV.B O¡erzid¡t r¡a¡r de beoordeliry van werstagactiviteite¡r

¡/.C De aarnnlezigheid van arlcobeleid Ín bedrijven

rV.D De ùde1ùrq rran nassagoederen





BIJI¡GE NT.À

Sctradetijldreidsbeoorrielirg van de prrcdulcten (per proAr.¡:Agloep en prrcdulct-

categorie) en de orrergeslagen tonnages van deze profu)cten

Toelichtirg:
De in de steeþr^oef aargetroffen prrcdulcten en cxrerige i¡ de sector voorko-
¡nerde produlcten zijn irgedeetd i¡ de volgerrle produlctg:rcepen (zie ook

bijlage II.E.)

fV.À. L. l.a Etser¡
2 l.b Vaste brardstoffer¡
3 2.a R¡tye ¡nine¡:al-en en boutünat-erialen

4 2.b ltunsünesÈ, nrordstoffen en overige zcuten

5 3.arb Granen, olielcn:derrte zaden, peulvn¡drten en derir¡aten
6 4.arb Feffo en non-ferrc scìn¡ot en a¡rler afr¡aL.

Bi¡nen een bepaa-ì.de prrcdulctgïpep zijn weer al-Ierlei prodr:tctcategoriee¡
ordergebracìt. Een voorbeeld is de proaulAcategorie ijzenerts in de pro-
a:}tgrroep ert.sen. Ook een proaukecategorie is weer een verzareLnaam voor
versctrillerde verwante produlcten.



Bijrage w.A. I sctnderijliùreidsbeooderirq \ran de produlGgroep: l.a ERTSEN

ÀIgæen: Þtsstof bestaat gedeeltelijk uit sitica (sro2); i¡halatie hierrran lcan silicæe verrcorzal<er¡.
vrijuel altijd ber¡atten eftse¡ rnast, de verlcirdirg die aanleidirg vornrt. voor het delven ook ver-
ontreinigirgen.
Sqts is heÈ sd¡adelijk venrogen et/of gewictrtsaardeel van deze ve¡ont¡æi¡igfug grcrter dan het
eigerùijle prodr:kt.

noorlccateçrie ¡""e+ Beùijf¡;neejfs-rbciciteits- sþ¡jfge\rærir
ffri- erpc¡æez) aard3) ma¡de teid -

IITIII SfS*

Àltminir¡neÉs L O L O OO L 2 1 <o.1Chroc¡rerts 3 1 Z o Oo 3 331 Z o.4Lfzererts 6 1 3 2 40 2 Z\l r-Zc) ssI(òaltresidr¡ 1 o 1 o oo 1 3d) 2 <0.1
Xryererts 1 01 O OO L 2 2 <O.LLooder.Es 2 O 2 O OO 2 3. 3 <o.luarqaaner.Es 2 o 2 o oo 2 3e-l z <o.lNild<et(gn:anulaat) 1 O L O OO 1 3f) f <o.I
Tantalieterts 1 o 1 o oo 1 tg) z <o.1Titaanerts 2 L 2 O OO 3 2-. L-2 0.4Tinerîs o rn) IZi¡¡lçerfs 3i) 2

It¡taal 't 2 3 2 40 3 2-3i) 2il 243rs(100ù)

N.B.: Voor voetr¡oten zie volgerxle paqi_rn.



1) ÀantaL bedrijven dat éé¡ of neer pradulcten uit deze categorie ven¡erkÈ.

2l I: O - 35 r.¡erlsre¡nerst II: 35 - 1OO r^¡erls¡e¡ers; III ÍEer dan 10O r¿erlserc¡:s.

3) S: uitsluiterd cnrerslagactiviteite¡¡ ¡net lclei¡e be er¡ ver:r*erkirgen,' Sc: naast overslag ook ardere' activiteiten zoals prrcár*Cie en (o)verpalckirg; S*: zcn¡el rrassagoed ats sb.rkgoed.

4l cebaseerd op de gegevens uit de l-3 rnder orde¡:zodrte bedrijven.

a) Chroqnkatioren(Vl) is een çßlep verbirdirgen ¡et bq¡ezen carcinoger¡e eigenscùappen (æA' 1985).

b) Irù¡alersr wan ijzererÌsstof kan een vor:n rran Fìe¡mccor¡iæis (stoflorg) veroonaken (Patty).

c) De ci¡ca 45 versctrillerde erÌssoorte¡r zijn qua sbrifgevoeligheid deels in klasse 1 er¡ deels i¡r
lclasse 2 irgedeefd.

d) Blootstellirg aan l<ùaft lçan ser¡si-bili.satie veroorzalcer¡ (ÀGIH, L986).

e) Margaan )<an een reurctoxisclte vrerkirg he&e¡ (Patty).

f) Nild(etkatiorpr¡ vonnÈ een groep verlcirdirgen rret bevezen ca:rcirngere eiger¡scìappen (æA' 1985).

S) fþt lite¡:atr¡r¡rorderzoek naar cìronische effecte¡r van blootsteilirs aan (verfcirdirgen uit) tanta-
Iieterts heefE ræinig qrplevent.

h) cbrcnisd¡e blootstellirg aan ti¡ l<an d¡rqrisôe brondtitis ve¡ootzd<en (IIo).

i) Zi¡¡lcerts hþrdt eveneens gebmiJ<t qn caùnirm uit t€ r.rinnen. èùúurkatiqen gelden al-s bewezen dier-
Iijke ca:cinogenen.

j) De ¡rcdaLe beoordefirgsa,aarde voor de proùtctgroep.



Bijlage fV.A.2 Sclndelijkùeidsbeoordefirg \¡an de produlGgroep: l.b \asE RANEþIT'EN

Algæen: Het percsttage vrij silica (slo2) in kolerstof kan sterk varièren (De cocl< et aI., 1986);
i¡¡halatie hien¡an lça¡r siliæse velærzalcen.

noarccatryrie neùijf¡¡ Bedrijfs- rb¡<iciteits- sUrifgevæfig- Þtatieve gericffis-
gtræËef¡ aanf, Uaarè lEid aa¡deel rran deze

prOrrcæteçrie- in
ae prd{tç¡roepa)
(t in loJ tsúaar)IITTTT SspS*

Antl¡raciet
Col<es (petrolam)
Ookes (steenlool)
Hantdri¡ls
I(olen
Pek (coaLtar pitdr)

L 2 0t-
L 2 03
L 2 01
0 001
2 3 01
o 00L

302
504
3 11
1 0t
4 02
1 01

2
2-3a)
lb)
L
2
1

3

3
3
3c)
3
3

13
4
0.5
o.2

a2
0.1

ltrtaal 152503 ¡dl z+ts (es-8t)

1) Àantal bedrijven dat éér¡ of reen prcdukterr uit dcze ven¡erkt.

2) I: O - 35 r¡erlsserst II: 35 - IOO r{er}gp[Ers; III ¡leer dan 1OO werloeue¡:s.

3) S: uitsLuiterd over:slagactiviteiter¡ ¡¡ret klei¡e be en verwerkirgerr; Sc: rnast orrerslag ook ardereactiviteitgr zoals produtctie en (o)verpal<lcirgi S*: zq¡el nrassagoed aJ-s sttrkgoed

4l cebaseerd op de gegevens uit de 13 nader orde¡zodrtæ bedrijven.

a) Sbrifgevoeligheid is atlarilçefijk van de bewerkirgsgnad: gecalcineerde en fl-uid (gemalen) petroler.urr
colçes: 3; gfrove petrole.urcokes 2.

b) De sbrifgevoetigheÍd nee¡¡t uij ranEaurige opstag toe tot kLasse 2.

c) Dive¡:se hc¡.rtsoorten bÌ reac[ies te veroorzal€r¡. rn neerrcere epidernioro_
gi-sche qde¡:zoeke¡¡ bti llirtg aan hctrtstof en rreuslca¡il<er te zijn gevon_
den (HeederiÌ et aI., 1988).

d) De npdale beoordelirgsr,raarrle voor de produktgroep.

3d)



Bijlaqe fV.A.3 Scìadelijlrùreidsbeoordelirg \rdn de proùrtctg¡oep: 2.a [[¡{E I.ÍINERALEN EN UJtil4lIRtrALEtf

Hrûûcat€ærie Rsìrüf5- RÊlrüfs-
q¡ooti€?) aard3t

IIIr-rr s sFs*

fu<iciteits- SÞlifgevæIig- ÞIatieve gtricùts-
¡narde tnid aarÈ-t rran deze

prOlctcateçrie in
ãe puoaægoep¿l
(t in r.oJ ta¡ljaar)

Àluminir¡rù¡cr¡derde delf-
stoffer¡

Borax
crùd
f'alcsoortert
I(eier¡

Kleir/silicatenc)
k].eisoorten
overig

l{agnesiunhorderde delf-
stoffen

gpietas
Silica

lcurarts
ni¡n¡:ale za¡¡le¡-¡

R¡EieLzard
Slijpsteen
Tteelaarde
¡¿6sf. :aat
Zwaar:spaat
Z!{aVeI

o21 102

oot- 100
Loo 100
110 101
010 010

3

2
1
2
1

2

2bl
I
1
I

24a)

2
1
L-3
1

23.3

o.4
0.4
L.2
3.7

35.7

6.7

0.8
7.4

5
4
6

I

l-
4

2
1
1
4
4
1

o 3 2 L 13
o31 103
231 114

2d)
1-3
le)

2-3
1-3
2

3

1-3
2

2
1
1
L
2-3
2

o10 001 2
3f)

2
2
1
1
I
1

ot-ooo1
03L202

02 0 101
o10 001
010 001
L2L 202
03L202
010 100

3.3
o.?

<0.1
5.2

LT.2- çr)

ltrtaat 10 262424 th) z-thl zttt(loot)

N.B.: Voor voet¡¡oten zie volgerde paqi_na.



1)

2)

3)

4)

a)

b)

ÀarÉal bedrijven dat éé¡ of ¡reer produlcten uit deze categorie velaerkt.

I: O - 35 werlsreue¡:s; II: 35 - lOO v¿erlgn¡re¡:s; III rEer dan IOO rr¡erlserers.

s: uitsruiterd overslagactiviteiten ret kLei¡¡e be er¡ venerkirgerri sc: rnast orrerslag ook a¡deræactiviteite¡r zoals prodt¡]ctie er¡ (o)ve4a]<kirg; s*: zc¡*el nrassagoed als s¡¡:kgoed.

Gebaseenr op de gegevens uit de 13 rnder orde¡:zærrte bedrijven.

De shrifgevoeli@eidsbeoontelirq varieerÌ van klasse 2 (bauxiet) tot 3 (aluinaarde).

Bij nederuerker:s tis geconstatærd; bo¡erdienble¡<er¡ blootste
actrte respi:ato zo hoog dan het niveau waa'tcij

Kleisoorten hJnrpn (rnirrrer dan 1 t¡t ¡¡eer dan 3ot) lc¿arts bevatter¡ (onbetcerde bron); silicaterr zijnveelal nergvol]rEn rrdn siq rret aÌ dan niet gelÌydråt€erre )si.stallen .r 
" 

n=t 
"ro4¿den).

werlssEl^s òie net rmgnesiurùrorderrte ¡ni¡e¡:aLen r+erlcen klagen o\rer oog- en luclrtlrrcg- en slijnvlies-i:ritaties; let rite¡:atrrurq¡terzoek leverde echt€r geen gegeverìs or¡er c¡roni".n" ãrt 
"t*r-ö.'silica bestaan uit v.erscl¡irlerrie (cvenrcgerd )cistallijre) vonren van silicir¡rdioxide (sio2); eer¡oveuidrt rnn nngelijke gezorrlheidsrisioó's ronlt qe (1982). stoflorgen ror-

fi:actie r¡arieert van

i,ffffiñs ff*,ffi:"''" de rÀRC

De hoer¡eelheid is or¡beJ<errt.

De npdale beoordelirgsuaarrte voor deze proar:mgroep.

c)

d)

e)

f)

s)

h)



Bijlage fV.A.4 Sclndelijldreidsbeoordelirg van de produlcEgnroep:

2.b ßTIISITIIEST, ..GoNIÌSIDFTEN EN OVERIGS ZOUIEN

Uoa*tcategonie Aanta-l Beùijfs: Beùijfs-

Hi¡- sooÉ€?) aad3t

Iurrr s s9s*

Ib¡<iciteits- Sbúfge\ræIig klatieve
waarde leid aa¡¡leel r¡an deze

prdlctcateçrie in
ae proæóæ¿l
(t in lot tc¡ljaar)

Fosfaate¡ts 3 o L 2 o L 2 za) 2-3b) 23,6
I(t¡nsfuest. '73,6

DtÞelsperfosfaat,
]<orrelslO1OO0I 22L,6

I(aliurcìloride 4 O22 013 1 L 20ß
I€Iit¡¡carlcornat 3 O 2 I 1 O 2 L 2 3,9
I(al-it¡rrdt:raatloloolozcl 3d)r,s
Itunstrrcst(aÌS.) 3 0 L 2 O 12 _. 45,9
ReÌafo:ce¡rEngnest L O I o o 1 o 3e) 2d') o,i

Zq¡ten 2,7
l.¡atriwrhloride L OlO OlO 1 1
llatriurcarlcornat 2 O 11 O O 2 L 2

lbltaa]. 6033024L-zfr2f12236(100t)

N.B.: Voor voetnote¡r zie volgerxJe paqi-na.



1) Àantal bedrijven dat één of neer prodr:lctør uit deze categorie vera¡erÌË.

2) I: 0 - 35 werlsrelrerst II: 35 - l-OO r{¡er]g.¡se¡1s; IIf ¡reer dan lOO r¡¡erlsì€nE¡îs.

3) S: uitsluiterrt overslagacti-r¡iteiter¡ ¡ret )ctei¡e b+ er¡ verwerkirgen; Sc: rnast overslag ook ardereactiviteitgr zoals proòirtie en (o)verpaÌ<lcirgi S*: zc¡¡el nnssagóed als sb-rþoed

4l Gebaseerrl op de gegevens uit de 13 nader orderzocÌ¡te bedrijven.

a) Bij werlcerers in eer¡ fabriel< r¿aar Ihqnasfæfaatstal<ke¡¡ h¡erden ve¡r¡er*t tot Ïhcnrasfosfaatslakker¡reeL
uerd een significarÈ hogene frrequentie r¡an cl¡ronisclre brcr¡cùritis aargetærd (I6rdps, 196g).

b) De shrifgerroeli$reid r¡an fæfater¡ t¡ançft af van het voclrt4eìalte; hoe lager het vocùrtgelral-te l¡oesbdfgevoeliger het ¡nateriael .

c) chrqri-sc¡e blootstetlirg aan nitnten kan aanfeidirg geven tot bloed¡¡e¡:a¡derirgen (sax, 1999).

d) ot> basi-s t'¡an een scìatti¡g r¡an de sEuifgevoeligheid tijdens het bedrijfsbezoe.k.

e) lþt orderzoelc heeft geen çtegevers or¡er de sa¡¡er¡stellirq opgeleverd.

f) De ¡dal-e beoonielirqsflaade voor de proù¡}ft{noep.



Bijlage fV.À.5 SclndeJ.ijkleidsbeoodelirg van de produÌ<tgroep:

3. GRN{EN, OLIETU)IENIE ZADEN, pEtrlnKIcfilEN EN DERrVÆIEN

noalktcategorie Beùüfs- Beùüfs-
gtroctú€?) aari3t

IIIIII SfS*

lbociciteits- SUrifEatæfig- ÞIatieve gÉrichts-
marde lnid aarÈI rran deze

proùlcËcateprie in
ãe prpa¡rcóep¿l
(t in lor tanljaar)

A. Dive¡:se Derirraten 6
Derivaten van oLie
hqderde goordstoffen 4
Gl'anen 2

61

36
2

051,2L3
LLz 202
02 0 0 02

2-3a)

2f)
2fl

2-3b)

24c)
2

Sr¡H.otaa-]. a

B. OlieÌ¡or¡derde zader¡
Fa¡lvnrdÈen

8 152 314

2020002
5 131 302

2

2-3d)
2

2

2
2

7016 (eez)

24
'16

S\¡btotaal b 13 t_ 3 02 240 (1ooå)

ltttaal ze) (a)f) 2e) (3) 72s6 (Lsszl

N.B-: Voor voet¡oter¡ zie volgerde pagira.



1) ÀantaL bedrijven dat éé¡ of reer produkten uit deze categorie veruerkt.

2) I: O - 35 werls¡sre¡:s; II: 35 - lOO rÂ¡erkprrer^s; III ¡neer dan IOO werlss¡e¡:s.

3) iviteiten ¡ret kleine be en ven*erkirgeni Sc: rnast overslag ook a¡rlere
ie en (o)veça)<lcirgi S*: zc¡n¡el mas,sagoed aJ-s sùlþoed

4) cebaseerd op de geltevens uit de 13 rader ordenoclrte bedrÍjven.

a) l'þt uitzorrterirg van de salseedderirrats¡ (vlegens het geìa-lte aan ta¡¡ni¡e) zijn aIle produlten biffpn
deze categorie irgedeeld bij tociciteitsraa:rte 2.

b) AlIe ¡¡eelsoorten uit deze proùtctgrcep (ret uitzorderirg van viseet, maisgtutenæel en conrlistiL-
lerg::aimeel) belroren tot de sbrifgevoeligheidsklasse 3.

c) BinrFn deze produkÈcatægrorie is uitsluit€rd aan tapiocaderivaten de shrifgerroeligheidswaarrCe 3 toege-
kerd.

d) Bixner¡ deze plrcòrlGcategorie zijn uitsluiterd casto¡:zaad er¡ castoràoner¡ irgedeeLd ¡ret toxiciteits-
uaarrne 3; de overige vaLlen in ca@orie 2.

e) De ¡¡pdale beærdelirgsllaarrale voor de produtctgroep.

f) De.rcqelijÌÙleid dat allergi-sctre reacties zoals gn:aanl<oorts e.d. lsmnen ryteaen pleiten voor tocici-
teitsrrnarde 3 ftIeederik et al., 1989)

Po



Bijlage fV.À.6 Scìadelijkheidsbeoordetirg van de produlctgrroep: 4. ÀFI/âL

4a: FETRO EN IOT-FE@ SCTIU'I EN

¡Ib: ÀNIER ÀFVAL

mr|<tcateærie Beùiifs- Bedrüfs-
q!r¡oui€2) aad3t

I II r-rr s sÊ s*

t¡<iciteits- sbrifge\ræIig reIatieve gsritrs-
raarde lnid aardeel r¡an deze

p¡arccateærie. in
ae prO¡lstgro€Pal
(t in lot tctljaar)

A. Ferzo schroot
Non-ferro schrcot

B. ÀñmL r¡an verbran-
dirgsplrccessen

4 L2L 202
2 020 002

3 2 t_O 102

2
2-3

2-3a)

90.9
0.4

4.7

2
I

L-2

It¡taat 22L 2 03 2b) (3) 2Þ) 860 (loot)

Aantal. bedrijven dat één of neer produlcten uit deze categorie ve¡aerlÉ.

I: O - 35 werlsrererst II: 35 - 1OO h¡erlm€[rers; III neer dan ]-O0 werlgle¡rers.

S: uitsluitsrl over:slagactiviteitgr ¡¡ret Kleine be- er¡ vennrerkirgen; Sc: rnast overslag ook ardere
activiteiten zoals proául<tie en (o)verpal<Icirg; s*: zc¡¡el nassagoea als stuþoed.

Gebaseerd op de ge{tevens uit de l-3 rnder onderzoclrte bedrijven.

Chronisclre blootstellirg aan vtiegas bfijkt effect te hebben op torgñrrcties (Schillirg et aJ-.,
1e88) .

De npdale beoordeli-ngs,waarde vær deze proôrktgroep.

1)

2l

3)

4'l

a)

b)





Bijlage fV.B. Ove¡:ziclrt van de beoorriefirg \ran cnrer:slagacÈiviteiter¡

Tabel 1
Þ proæntuele verdelirgen ot¡en de beoodelirgsklassen en de aarnezigùreid van de beoordeelde taak bij de bedrijven uit de
steelçtoef

Oversfæct¡viteit Àarrtal - Befrijfs: B*ijfs-
beùijvenl) g¡rc,Ei€?) aad3t

Pac.+¡.ff¡Ìlê
täalc

mrùIirg toe{fpaste tedrnidc eri blootstelli¡gstijd

r rr rrr s s* sc ffi *ro* Àar¡tar beoordeerde sib¡aties

À) Iæserr

-t-rqrrEr¡ L2 2 4 6 5 2 5 10 16 74 22

-b.illdozerrijden 10 2 6 2 5 L 4 4 32 64 L2

-)o:aardrijven L2 2 4 6 5 2 5 27 31 42 30

-bootsen 6 3 L 2 1 1 4 L5 36 49 16

-bùcatrijden 9 3 3 3 4 2 3 15 17 68 t-5

-bedieren 5 l- O 3 2 L L 20 t2 6g 5a)

a) Bescìcr¡¡de Ueaielrirgstalæn: bedienen afrerpwager¡, bediernn van duzen, bedieren rran stor{p.ntel err algenene
(door liclrtwacùrt + assi.sEent)

1) Àantâl- bedrijven, rmari¡¡ één of ¡reer siü¡aties, uaaril de taak uerd uiþeoeferrl, r.retrl beoordeeld.

2) I: O - 35 werlcrsre¡:st fI: 35 - 1OO uerls¡e¡¡e,rs; III ¡reer dan lOO !üerk¡ellet's.

3) S: uitsluiterd cnrerslagactiviteiter¡ rran drrcge tulk goedereni Sc: rnast cnrerslag ook ardere activiteite¡¡ zoals



Tabel 1 (venrolg)
De procenbrele verdelirgen or¡er de beoonrelirgsklassen en de aanr*ezigheid van de beoordeelde taak bij de bedrijven uit desteeþrrcef

oversraæctiwiteit 39+ .,, î5l¿Þt äFïjt* neærerirg toæasre rechr¡iel< en brodsreuirgþecEtlvefir, g
necchrr¡¡¡a ærurtry ¡ær tclasse Àar¡tal rÉoñrtlæIrtê siü¡atiestaak I l¡rrr S S*59 L Z 3

B) rzrqr

- lcaardrijven
t.b.v. voer-
-enwaartrigen i,2 2 4 6 5 2 S 30 2L 49- bes;b¡ren ve¡:zet-
naclri¡res 7 L4z 2O5 zo 29 51-bòcatrijden 2 L I O 1 O 1 13 26 6t- sto$ijp bedie
ner¡ t.b.v. zee-
boter¡enlidrters 5 1 I 3 3 1 1 18 43 39- bedieren silors,
tr€chters en
storþijp t.b.v.
I{¡agons en r¡raCht-
r¡ragensg2344L42L4436

- bediener¡ en
schoor¡hq¡der¡ wan
deweegsdraal 3 I l_ l. I 1 L 28 I 64

23

9
3

33

27

1) ÀantaL bedrijven, waari¡ één of neer sib¡atíes, r^raarin de taak went uitgeoeferxl, r.Jerd beoorrceeld.

2) I: O - 35 r¡erlsre¡re¡st fI: 35 - 1OO v¡erlslenprs; IIf ¡reer dan lOO werls¡e.¡rers.

3) S: uitsluitsd cnrer-slagacbiviteiter¡ van droge brJ-k goedereni Sc: r¡aast overslag ook a¡dere activiteiter¡ zoalsprodultie en (o)verpal<kir¡gi s*: zc¡¡el nassagoea als str:I<goed.



Täbel 1- (vewotg)
De procenbrete verrtetirgen over de beoordelirgskl¿ìssen en de aar*ezigheid van de beoorrteelde taak bij de bedrijven uit de
steeþtrcef

o{rerslryctiviteit ta¡røfl) na*rijfs: seùijfs-
beùijven grocrti€?) aad3t

neocnOefirg tog¡epaste tdu¡ielc en blocÈsteltirg

Râcdì¡rr¡rô Ètr€ttæ ¡nr kfasse ÀanÈal beoanteelde siünties
taa¡c I rrl-rr s s*sc L z 3

- harÈnatig ver-
sctruiver¡ ert
ve{ten 7 223 4L2 L8 18 64

- nacl¡i¡aaL ver-
scìuiven en
v€qen 7 L 3 3 51L l-3 2'l 60

- i-r¡- + afslag-
¡nad¡.i¡es bæ
dierpn3OL23oo175231

- verplaatsel c¡>
geslagen mtsi-
aaL3120102202555

- bedie¡s¡ en con-
trole¡æn rnn
U:ansportarnerr
er¡ ove¡:stoÈ-
punten30L22O11O2O7O

- sclrcormaak t.b.v.
orderl¡cr¡d en
rcpa:atie rnn
i¡stallaties2OO211O153055

- bewerken wan hçen
retqslagmateriaal 3 1 O 2 2 O 1 L9 40 4L

11

15

13

46

N.B.: Vær voet¡¡oten zie volgerde pagirn.



1) Àantal bedrijven, waarin één of neer sitr¡aties, vaarin de taak werd uitgeoeferd, r.ierd beoonteeld.

2) I: O - 35 uerlgte¡re¡ist II: 35 - 1OO brerkplre¡:s; III ræer dan lOO !¡erlme¡reù1s.

3) S: uitstuitgd gversþggctiviteitæ¡r van drcge hilk goedereni Sc: naast orreslag oolc ardere acÈiviteiten zoalsproful<tie en (o)verpaklcirgi S*: zc¡¡el rnassagoed als-sb:þoed.
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Bijlage fV.C De aanwezigùreid v¿n a¡bobeleid jrr beclrijven

lbbel 1: ÀrÞilñ:astnrh¡r i¡ de crde¡zæksgoep

item nercentage bedrijven rret item aanwezig
IIIIII
0-35 35-100 >100 alle
werlsrsæ¡rs l¡er}c€lre¡îs wqrlsrsre¡:s bedrijven
n=3 n=6 n=4 n=l-3

æCIJMB.TIÐ¡
algqnene
arÈebeJ-eidsplan
arbo-jaarplan
arÈùjaar/ee'slag
ED-jaanrerslag
oR-jaanra:slag
V@{-jaanrerslag OR
arlco-rapporteJr
orgetralsproceòr::e
præedur€ gevaarfijke

sib:aties
a¡bevoor=cìrifteJr
afqgr-aken tderdent

overlcfe
a-rÈei-r¡te¡tieverklaring 0
soc. -jaanrerslag 33
aròo-verantr¡oordel i j k-

heder¡ 66
arÈo4ÀÈafqgraken 33

FIJNCTTo¡NRTSSBI
personeelsf. 0
veilicñeidsf. 0
æDl) 

- 
66

B{/irqe¡rumfe arts 66
ATI 33
BVK
cnrerig
Elftrs 66
bedrijfsbmrdæer 0
e¡<t. corrtacten2) roo
overig 0

O\RLEE
oR 33
t/@l<ie OR 33
Àrbecie 0
Soc. Med. Tean 0
valdcord 33
overig 0

0
0
0

33
?
0

33
33

33
100

33

l_5
15
23
38
38
I

54
69

38
62
31

15
38

38
69

62
L5
62
69
23
54
I

85
15

100
46

62
46
23
15
69
23

50
50
50
75
50
25

100
100

50
100

75

50
50

75
100

100
50
50

100
50
75
25

100
50

t_00
75

100
L00

50
50

100
75

0
0

L7
L7
50

0
33
66

33
L7

0

o
33

0
66

66
0

33
50

0
33

0
83

0
100

50

50
L7
L7

0
66

0

66
0



IäbeI 1 (\rer\rÞlg)

item netrce¡tage bedrijven ¡ret itsn aar&¡ezig
IIIIII
0-35 35-100 >100 alle
werloerers werlslerers sJedsìerrens bedrijven
n=3 n=6 n=4 n=13

ÍOETSII¡GSI¡{STFÍ]MENIBI
verzuirnreg.
orgevaJ.Ienræg.
l,lAÈregistr:atie
werlolekorderz.
PæO3)
inspecties
spræelcrur BA
werkoverleg
Ìcladrte¡hu.s
ideeë¡In¡s

\¡æRLrCnrlt{c
i¡rstn¡nenterr

canpaçtrE
posEers/folders/borden 33
bedrijfslclad 0
\¡G{-(i¡)qreidirg 33
werki¡sEnrcÈies
overig

doelcrrleÞen
niew¡ persoreel
uitzerrilo:adrte¡r

I\ONT\AtrTE ARÞÀAI.¡DACIII
tr¡ D¡VESIERS@'¡

arteidsc¡nsÈ.
nilieuæiser¡
econcmisdl
tecåniscÌt
aràeruef,,
arrxers

100
92
85
38
69
31
62
23
15
31

I
62
38
46
85

8

77
38

69
92
38
46
23
69

L00
L00
100
100
100
50
75
50
25
75

25
100
100
100

75
25

100
50

100
100
50

t-00
50
50

100
83
83
L7
50
33
50
L7
L7
L7

0
50
L7
L7
83

0

50
33

66
83
50
33
L7

100

100
100

66
0

66
0

66
0
0
0

100
o

l_00
33

33
100

o
0
0

33

? = onbekerrl, ifformatie ontbræekt

1 æD: BedrijfsqezordheidsdiensÈ; BA: bedrijfsartsr ÀIl: ariceidsbagiè-
nist; BVI(: bedrijfsrcrpleegla:rdige

2 contacÈen ¡¡et cMD, Ar, cAI(, cAB, rÌs, l4ilieu-inspectie, rnstallatie-
en Àdr¿iesh¡¡æar.¡s, I-abor:atoria e.d.
PEO: Fe¡riodiek Eedrijfsgezordheidslo.ndþ ffierzoek
anticipererr c¡l klac.hten uit orge\ring;
verluizirg;
alg. vernieuwirg; ¡$,aliteitsbefeid; PR<vewegirgen.

3
4
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TäbeI 2: ÀrÞi¡rñastrrrt¡r, qæifielc bet¡efferde Stof en ltD<i-sd¡e
Stoffen in de crt-rzoel<sgooep

item Fercentåge bedrijven ret itgn aanwezig
I II III
o-35 35-100 >100 alle
werlsrenrar:s werlspne¡:s werlmsæ¡:s bedrijven
n=3 n=6 n=4 n=13

æCIJME}IIEN
arlco-beleidqpl¿rn
arbo-jaarplarr
aricejaawerslag
ED-jaawerstag
V6{-jaanrerslag

van OR
a¡lco-rapporten
werkvoorschrifEen
toeziôt rnlevirq
CAO-regelirgen

ACrIEVE FUNCITODIARISSE¡
personeelsf.
veílic¡heid.sf .
reDl) 

-

Bd,zirgeìut¡rde art's 33
AHO
BVI( 33
overig 0

technisclre diensE o
e¡<ten¡e i¡stantie2) 1oo
overrge

C'VRLæ
OR
V6{<ie OR
Ar'jcoæie
r¡al<bond
TD
cnrerig

TOEISI}TGSINSTBUMBIIBI
gericlrt werþlek-

orde¡:zoek
neetc¡ec¡evens3)
seriãàÉ Prco4)
spr.eekuur BA
geridrt aanstellirgs-

orderzoel<
irqgecties
werlcoverleg
orrerig

0
0

33

L7
33

0
50

0
0
0
0

0
o
o
o

0
o

100
66
33

33
0
0

33
33
o

0
66

0
33

0
0
0
0

I
15
23
31

I
38
62
38
69

46
15
46
54
15
38
I

77
L00

0

46
31
23
69
38
15

38
62

o
54

8
15

8
8

25
50
50
75

25
L00
100

75
100

100
50
75
75
50
50
25

100
100

0

75
75
50

100
50
50

100
100

0
75

25
50
25
25

0
0

L7
L7

0
L7
L7

0
66

33
0

33
50

0
33

0
100
100

0

33
17
L7
66
33

0



fabeJ- 2 (vêntolg)

item PerceJrtage bedrijven ret item aarnvezig
I
0-35

II ITI
35-l-00 >100 alle

werlqxe¡reJîs werlsp¡prs werloe¡re¡:s bedrijven
n=3 n=6 n=4 n=13

vooRLtcllfl}Ic
carpaÇpe
posters/fofders/

borden
b€drijfsblad
opleidirg
werlci¡stn¡cties
Dtsæ5)
otrerigt

}4qIT\ASTE S'IOF-REEI'CIE
arÈeidscrnsÈ.
¡nilieu-eisen
econc¡niscà
techniscå
arders

M)
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4

1) reD: Bedrijfsgezordheidsdienst; BA: bedrÍjfsarts; AH: a¡iceidstrlqiënisÈ;
BVK: bedrijfsyerpleegln:rdige

2) activíteiteqÆqnceienis door Àf, Dfilieu-Inspectie, Iaboratoria, Univer-
siteiterr, Installatits en Adviesh¡:æa,r:s e.d.

3) or¡er de laatste vijf jaar
4) PEO: Feriodiek Bedrijfsgezordheidsla:rdþ ffierzoek
5) l4SE: l,taterial Safety Þta Sheets
6) niveaus gedefinieerrd oonforn art. L82a, VBF:

niveau 1: Beperkùg r¡an e¡n-issie
niveau 2: Irrì:striële ventilatie
niveau 3: Àfscåernirg r¡a¡¡ de nens
niveau 4 : Fæsoorrlijke besclrerrnilg$iddelen

0

33
0

33
100

0
o

33
100

0
0

33

66
66
66

100

0

23
15
46
77
I
I

69
92
31
46
69

85
85
92

100

0

0
50

100
75
25
25

100
100
50

100
50

100
100
100
100

0

33
o

L7
66

0
0

66
83
33
33

L00

83
83

100
100
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BIJLAGE r\/.D: TE INTEüIIG \¡ÀI{ }NSSÀGOEIEEN

Eerst rrJordt de ordenirg r¡an produlctgrcepel naar schadelijk venngen, zoaJ.s

hleergegeven in tabel 4.L van de hoofdtekst,, globaal toegelidtt . De voor-
naa¡rste gezordheidsbedreigerde factoren uit de lite¡rattrur worden per
produKgrcep l¿eergegeven. Verrrolgens wordt de irdefirg irt proùJctgnrcepen en

proù:)ctcategorieê¡r en de beoorråeli:rgen r¡an het scåadelijk verrtþgen ver¡re1d.

Grcet) la: Ets€¡r:
Ðtsen zijn retaalverlci¡¿irgen be\ratterde gesteenten; van diver=e netalen
(o.a. ijzererùs) is belcerrd dat ræqginbel stof het retaal i¡ conbj¡atie ¡ret

silica uit het gesteente een volm van stoflongen (gercrqde silicose) )can

veroorzal<en. In de nijni¡dustrie zijn ¡<qn¡*spercentaqes üJssen 1r5å en 1r9å

gerrorrlen. De eerste teke¡e¡¡ r¡a¡¡ sÍlicose zijn pas na 10.-20 jaar rn bloot-
stellirg waanìeembaar. Kortadanigeid is een r¡a¡r de bela¡qrijlcste st¡çta
npn.

In rnijnen gelden ardeæ deeltjesgrcotteverdelì¡gen en vraarscìijrùijk ook

a¡deæ blootste,Ilirgsniveaus dan i¡ de d:rcge bulk crrdat hier grotere

rîecfranisclre ¡sradrten op de g:ord.stoffen q¡orden uitgeæferd en a¡dere

ba,lerkirgen worden gedaan. @zie¡r de relatief gerirge energietoenroer aan

proò:lctert tÍjdens orrerslagactiviteitæn is.trier geen produlGie rnr¡ niewre

]<lrarts te veruadrte¡. Het gelnlte aan respí::abel ]<warts kan alleen een

probleem vorrnn wt¡nneer dit al i¡ de te verplaatsen pr.odnlcten aanwezig Ís.
ffiat de sanenstellirg rran proô:)<ten sterk aftarikelijk is r¡an de geologi-
scÌre vir$laats, is het niet nngelijk crn algerene ga::anties hie¡.or¡er te
ge\¡en. Aargebroffen percentages variêr.en van 0.58 (de Cock et a1., 1986)

trt 5å (bij c¡pslag) à 15å (bij mafen wan grordstof) (rnar B.rri1)<ov et aÌ.,
rARC, 1987).

Bij werkzaantreden cp bepaalde locaties (in het nrìm, aan dek er¡ bij stort-
punten) er¡ bij scl¡oor¡naalcwerkzaamlreden i¡ het algtareen ]a¡nner¡ ook i¡ de

drrcge hÍlk concent¡:aties hoog cplcrpen.

Þarnaa.st zijn enkete retaalionen erlcerde carcilogene verbirdi¡gen (lood,

ùJrcom en nil<kel) en bevatten vrijwel alle retaalertsen verontrreinigirg i¡
de vorm var ZlrrELFê netaler¡. Hoe ter voorkcnr-irg rnn gezondheidsscìade het
regùrc van behee¡:snaatrcgelen het beste geÌranteert lcan worden wordt toege-
fiùt in het R¡blicatieblad ts170-1 (æiA, 1988b).
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croep Lb: Vaste brardstoffen:
Bij kolen kcnrt er behalve het stof uit de kolen, ook stof uit het tr¡sser¡-
Iiggerde gesteente vrij. ZcrueI in rnijnsitr:aties als bij t:€rrrplls is het
ontstaan van stoflorgen aargetoord. Uit verscàillerrte orderzoeke¡r bfijk¡
dat de ror rian silica hiedcij beperlct is. De cock et aL. (1986) beqprekerì
ordeI:zoel<en waarin bij i-n de over:slag r¡a¡r r¡a.ste brardstoffen werkzane
neder.¡erl<e¡:s aantasti¡g rran lorgrfuncties is aargetoorrl.

Groep 2a: Ruwe ni¡eraLen eJì borr¡rnaterialen:
Vrij en geborden silica kan ir¡ alle nn¡e rd¡e¡ãlen voorlçcnen. De hoer¡eelhe-
den hargen af van de ¡nate wan raffinage rran de delfstoffen.
Ve¡=cltillerde ¡ni¡e¡:aler¡ lqmnen vezelvontige bestarddeten berratten. Hierr¡an
is bekerd dat ze bi¡dr¡eefselvorrnirg in de lorgen ]snrpn vercorzal<en.
voorbeelden zijn aslcesE, talk, ]clei- en ¡nica-oorte¡r zoal-s attaprtgiet en
vennicr¡Iiet (I{a:*æiler et aJ.., 19ggt ¡'lcDonald et aI., 198g).

Groep 2b: I(trnstlest, ntordstoffen en overige zoJten:
rn fosfaaterts zit ci:rca 4å fluor. EffeJ*en cp het skelet, gebrek aan
eetlust, nisselijÌùeid zijn bij arÈeiders in de i¡dr¡strie gerelateerd aan
fluorlclootstelli¡gen (naar: de Cock, et al., L9B6). Þarnaast is een
toenare i¡ het voorkoner¡ r¡ar¡ cb::onisclre br.onchitis aargetoord. Bij totaal-
stoûratirgen i¡ het rrrirn tijdens het læsen va¡¡ fæfaate¡ts zijn ruine
overscìrijdirtgen van de nottn voor totaalstof (So-voròige waarrCen) vastge-
steld (æ4, 1989d).

hnEarige blootstellirg aan nitraten kan aanleiding geven tot bloedr¿eran-
derirgen (Sæc, 1989).

De saner¡steUùq r¡ar¡ rekafolrce renErest is niet acùrterhaatd.

GrseÞ 3: Gmnen, derÍvate¡r en olielrq¡derde zaden:

r is i¡ enlcele orderzoeke¡r een I=latie gerrorrlen tr¡sse¡r ver¡ni¡rierrte 1org-
ñ¡ncËÍes en jarenlarge blootstelLirg aan ga:aanstof. Þarraast zijn bij
blootstellirg aan g::aanstof ook synptoren en torryrfi:ncÈierrerarderirgen
beschreven die wijzen o¡l du:onisclre bronchÍtis. Ardere torgzie¡cten die op
]e:nnen treden zÍjn: asÞna, erÉri¡rsieke arlergisclre alveolitis en gætan-
koorts. Het r¡ecl¡anisre achter het de alleegiscàe realcÈies nnet nog opgehel-
derrl worden.

In veel van de besclret¡en o¡derzoel<e¡ tr€den de J-orgñ:nctisre¡:a¡rieringen op
bij larqeæ concentraties dan de tlans vigererde I'ßC+¡aarrlen voor hirder-
Iijk stof.
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croeÞ 4: Añral¡
Ct¡¡roniscl¡e blootstellirq aan vliegas blijl<t een effect te hehbe¡¡ op lorg-
ñ¡r¡cties. Voor het overige ontbrnel<en te veel gegevens qm een rnder uit4e-
werlct beeld te lcr¡r¡nen schetser¡. De tÆ verladirg aargeboden produlcten

]a¡nr¡en qua toxiciteit sterk uitællçen en een specifielce aarpak vereisen.

o¡l de volgerde zslen ¡ngina's rcrdt de in dit orderzoek gehanteerde goede-

renirdefirg sJeerlege\reÌì. Het getal voor de køma duidt de irdelirg rnar
t¡xicÍteitsr'¡aarrte aan, het getal na de kordna duidt de irdeling naar stuif-
gevoeligheidsklasse aan. Een vraagtd<en of het ontb¡æke¡r rran waarden òridt
het ontbrælce¡r rran gege\rens aan.



Produl<Egoep: fa. RfSn¡a)

Eroù¡Iûcateryie Èoù¡kfen
(aangetroffen in
tb steeJgoef)

Àluniniwerts 211
CtûlcfiErts 3r2

Llzererts 2,L-2

IGbalt residu 3,?
I(opererls 212

I-ooderts 3r3
Ifarqaanerts 3,2

NjÌkelerts 3,1
Tantalieterts 1,2
Titaanerts 2, J.

Zirilcerts 3r2

Àmarilerts 2rl
Charge Chrcc¡n
Cf¡rmrcfts

(ænænüaat)
Fe¡'::ochrcc¡n brckken 3, 1
Llzercrts 2,1-2

Ferrosiliconc)
Piekijzer 2,1
Ets
idsn
idsn

id€ln
¡ta¡qaanerts 3,2 -.
Fensnarqaan 3rl-d)
Silicormarqaan
Ni-ld<elg:anrtaat 3,1
ide¡n
ider¡
Titaanertsslald<e¡t
f]:reniet
Zi¡il<erÈs

+ 45 soorten kcnÊrt
regelnatig voor
(vRcM, 1984)

fi¡erts/Ti¡slald<en 2, 1

(52,6+ TiO2 + 47,4+ Fæ)
Zi¡kdclerde

a) ffisen zijn retaa-lverbinfjryen ber¡atterde gesteente¡. Efse¡¡ uit
eenzelfde produlctca@orie ls:rure¡r afkcrnstig zijn van diverse la¡der¡ en
derhalve sterk variêrer¡ q:a sanenstellirg en aarrl en mva¡Tt r¡an veront-
reinigirgen.
Vrij silica is het hæfdbestarddeel wan gesteenten en het gehalte aan
silica lepaaft de eigenscìapen van veeL gesteenterr. Vrij silica is de
rcesE verspreid verlcirdirg i¡ de natr¡:r net de nngelijkheid c¡n biJd-
weefselvonnìrry in de lorgen tc vercorzaken.
Àlle vorren r¡an silica bestaan uit tetJraälers die via een gezanrentijk
O-atocrn aan elkaar gekcçpeld zi)n, zcdral- het lsistaL bestaat uit
(sio2)x. In orgeborden vorn q)r€¡€n vre van vrij silica (lcwar{s is een
vorn van vrij silica). De silicaten bestaan uit SiO2 i¡ cqdtbatie ¡ret
versctrillerde kationer¡.

Voorlcoærrle produlct(categorieêJr) i¡r de d:rcge tdtk sector, rnaar niet
aargeüoffen i¡¡ de steeþrcef van 13 bedrijven.
Niet ber¡ocàtigen; bij baroclrtigirq kcnen a:csi¡e en fosfine rrrij.
Niet be¡¡ocåtigen; na bevoctrtigirg ]car¡ uitei¡delijk watærstofgas vrij-
kcrûen (elçIosiegeraar! ) .

b)

c)
d)



Produlctgroep: 1b. \AStE RANEIOETB¡

m¡Iûcategwie H¡lcten
(aargefroffen in
tÞ sÈeetçuoef)

Feüloleurcol<es Naaldco)<es 3r3
gecalcireerd 3 r 3
gæf 2,3
fijn 3,3

Steerücoolcolçes 3.2
Pek (coaltar pitù)3,3c) steedcool 3,2-3d) Èuj¡rl<oolÆri-ketten 3,2
I(olen 3, 3 Steamkool

PoederlçæI
Turfrrnl¡ne) 2,1

a) Voorlcrnerde produJ<È,(categorÍeèn) in de d:rcge btilk sector, rnaar niet
aargeb:offen i¡ de steeþroef lrart L3 bedrijven.

b) Diverse hcn¡tsoorter¡ blÍjl€n i¡ staat qn a.stsnati-sctre reacties te ve¡rcor-
zal<en. In ¡Ieerle¿€ epiderniologisctre order:zoekeJr bfíjkL een verbard
tussen blootstellirg aan houtstof en ner¡skariJcer te zijn gevorden
(HeederiJ< et aI., 1988).

d) stuifgevoeli$eidsbeoordelirg op basis van een subjectÍeve beoordelirg
tijdens het bedrijfsbezoek.

d) Sbrifgevoeligeid is afhar¡l<elijk wan de opslagdur:r.

e) TlrÊûrh is oorqgronkelÍjk een sEtX<qoed; door de br:ostreid ontstaa¡r
echt€r vríj snel losse hoopjes.
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kodul<tg]sep: 2a. RttgtE MINRALn¡ E\¡ Ì,nXERrÀLE\¡

Proù¡lctcategwie E!ù¡lG€rr
(aargüoffen in
è steeJgoef)

Aluniniunlro.rderd 2, 2-3

Bp'rax 2,2
crird 2,3
I€l_k 1,2-3

IGien 111

Kteirzsilicaten 2, 2-3.

l4agnesiunhorderrt
It2

Qæietas 2,3
R.rtielzard 2r2
Silica 3,1

Stijpsteen 2,1
Teelaarrle J-rl
Vloeis¡nat 1,1
Zwaar:spaat 111-3

ZwaveL I,2

Àluinaanle 2r3
Bauciet (ôi¡a)

gecalcineerd 2,2
Aluniniunsr¡Lfaat

Iialk (split) ?,?
Marrter split 1,?

- Kfeisærten ?,2-32
AttaErlqÍtec)
Bentorriet, Cha¡notte en
I€oline br:ol<ke4,zgemalen

Ktei (balfli¡¡t)
NsreU¡e 2r3
Sepiotite
- SiLicaatl¡oderÈ

n¡¡.p¡afen L,L-2-32
Tar€, 1,2-3

gen4ler¡,zgebrolæn
CsnE¡rEo) ¡,2-¡

]Ctinkers/poeOer
Ferliet 1,2
Ver¡nicrrlieÈc) t,z
waterglasc) 1,1
Kieseriet 1,?
SÍnternagresiet 112
l,fagrnesiet 1r2

tfrr¡arts
Ui¡e¡ale zarden:

Bariet 1,2-3
gaaler¡þrold<en

Zwaarspaat 1r2

GÍps 1,2
Orgebluste kalk 1,3
Þlc¡niet brolcke¡r l-r1-3,

gemalen
Rrimsteen 1r1
Birnskies J-,2

Glasañral ?,1
Caròorr:rdr.un 2,1
Sillimaniet 2,1

olivinzard 2,2
ZiLvæarÅ,2,I
ZírcnzatÈ, L,2

a) voorkcnerde prod:lct(ca@oriee¡) in de droge È¡.Ílk sector, maar niet
aargetloffen in de steelgoef van 13 bedrijven.

b) Het neest gebmiJrelijl€ tltpe, þrtlard ce¡rent, bestaat uit een rengsel
yar¡ silicate¡¡, ah.uninatæn, kalk er¡ za¡rl.

c) Deze proùrlcten lornrpn ¡nÍne¡:ale vezers bevatteJr, deryerijke vezeLs
hebbe¡¡ een fibrinogere werkirg cp het lorgmrcefset.
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Prodri<tgîree: 2b. KIJNSMESI, KIJNSIIUESIGONETþFTIB,¡ E\f O\RIGE ZCI}IE'I

Proa¡rccategie Eoù¡ktst
(aarg#offen in
aU steeJqroef)

Fosfaaterts 2,2-sb) id€n
ItunsEresÈ idsn

Drbef sryerfosfaat
koræ.Is 2r2

IaaÌir¡rì.loride/€Ii 1, 1
IG-Iirncaròornat 1,2
Kalisalpeter 1,2
ReJcaforce nerrynest 1r1

Zot¡te¡r ¡¡atriurchloride 1,1
Soda 1r2

UælIn 3r2
NatriunritJraat 1r1
Amronir.urnib:aat 111
¡¡rarcniunsrtfaat-

salpeter 1-r2
Dianfæfaat 1,3
u:Þef sperfæfaat-

poeder 1r3
Kallçarmcnsal¡=ter 1,2
ffipelsAerfosfaat-

poeder 2r3
Zrrravelzr:re anumniak ?,2

a) Voort<s¡er¡le prodr.rkE(catægorieän) i¡ de d¡oge hrlk sector, rmar niet
aargetroffen i¡ de steeþrcef r¡a¡r 13 bedrijven.

b) De sb.rifgevoel-igreÍd va¡r fæfate¡r is aft¡ankelijk tran het vochtgehalte.



I

Prodrttgroep: 3a. GANEN EN DW

nrca¡<tcateryie H¡kterr
(aangelr:offen in
de stedgoef)

Diverse derir¡aten
2,24b)

Derir¡aten rran olie
ho¡derde g:prd-
stoffen 2,2-3

Granen 2r2

ide¡n en aarwerwante Àarda¡pelrcel ?r3
proô.rlcten Beerrleneel ?r3

l,farÉolft¡ortel ?,2 Salseedderir¡ate¡r
Bieterp:lp ?,1 scì¡oot'3c)
@lh¡læe ?,? pellets 3,2
Citnrspelfets ?,2 Ttrcr.unscì:rcot ?,2
CotrdisÈil lergra irureeÌ ?, 2
Feedi-rg Beans ?,2
ÞIfarQellet-s ?,2
Veevoederpellets ?,2
VJ.seel 1,2
Iãtl¡ertzaadderirrate¡r
IGpraderivaterr

pellets/oçellers/
scìroot,

Lijnzaadderir¡ate¡r
pellets/oçel1er:s

l{ail¡sderivate¡r
gluter¡/gIuterneev
glutenpellets/kie¡rr
¡nllets

AIçittærderir¡ate¡r
pellets/oçel1.æ/
schrooE

Raapzaadderirraterr
pellets/oçelters/
sct€enjJqs/schrooÈ

Rijstdenirraten
Ricebranpellets RÍcebr=n ?,3
Ricebrane><t¡act,
Gebro]<en rijsÈ
Sojaderirraterr

se€enùgs/pef fets/
oçel1et:s/neel-/
scàroot

Tapioca
rcots/peUets/
elçellers 113

TarrnpelleLs
Zonneblosnzaa@I1ets
Boekweit, haver, gerst,

giersÈzaad, lturt,
roçrete, rijst, talr¡e Soryun

a)

b)

c)

Voorlccnerde proôrlct(catægoriefu) i¡ de droge hilk sector, naar niet
aarget:roffen in de steþroef van 13 bedrijven.
ÀIle reelsoorten (net uitzorderirg rran maisgtuterneel en cor:d.i.sti11er-
gr:aimeel) belpren toÈ shrifgevoeligreidsklasse 3.
salseed be\¡at tann-i¡e.



Èd¡lctcategæie ffi¡kÈetr ær*furærê)
(aangetoffen in
de steeJçoroef)

Oliet¡ouderde zader¡ 2-3,2 âstsròonen 3r2 Cacaobonen
Castorzaad 3r2 l(anariezaad
Grorrlnoten 2r2 Sesanzaad
l<atænzaad 212
PalÍpitte¡ 2,2
Raapzaad 212
ZonrrebloerpLæEn 212

Peulvn¡drte¡¡ Bonen
Sojabonen
fi¡te¡r

a) Voorlccrnerde proöJ<È(catægorieeJr) in de d:rcge tnitk sector, maar niet
aargreü:offen in de steeþrrcef v'an 13 bedrijven.
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Prcdri*groep: 4. .A¡'!AL

M¡t<tcategorie P¡mù¡lcte¡r
(aangüoffen in
æ stæJgoef)

À. Fsro scluÐot

Zidaesiòr 3,1
Zinksli-b 3,1
Aluni¡ir¡n schroot

Gietañral. ?,2

Nild<e1sch:pot

Vliegas 2,?
Ànoderestør 3r1
HoogotrenslaJrkenzard ?, 2
Var¡adir¡nslaldcen ?, 2
Roet 3,3
Filterstof 1,2

Overiq afr¡al Verontreínigde g::ord ?r1
I¡uis\ ril ,3
Stadsafrràt ,2

voorkcmerde produlct,(categorieen) in de d:rcge hrlk secÈor, rnaar niet
aargetroffen il de steeþroef r¡a¡r 13 bedrijven.

Sd¡::oot is een ver.zatel¡aam voor een aa¡rtat rraria¡rtsr:1. Grof zvraar rptaaL (circa 1 m ferqte)
2. Klei¡er forrnaat nretaal
3. PLaatstaal
4. Shredder (geperst groot forrnaat blik)5. Edele neta.len 0<oper (in sttrkker gelcript elektrolrabel), a¡-uninirun

en zirtk e.d.)
6. D:aaisel (afua1 van d::aaibaril<en)
7. ceperste limorndebliJcjes.

Grof ?waar netaar (zoals bijvoorteeld bnrgdelen, rnachine-orderderen
e.d. i¡ str:klcen van cj:ca 1 ¡û lerq,te).

¡Íetaal i¡ ]clei¡er formaat (bijvoor:lceeld autorcrderdelen) .

Gepa:st blik in een ]clej¡ forrnaat 10 x 10 c¡nt 20 x 20 crn.

a)

b)

c)

d)

e)



Bijlage belrorerde bij hoofdsh:k 6:

\lI @lossiJgsriclrtirgen





\rI. OPLæSII{GSRTCHII}¡GE\¡

1. Inleidincr

Stof ontstaat orre¡:al- waar ludttsÈr'qre¡r in aanrafirg kcgren ret de b¡.itk-

goedere¡r of bij het bewer]<e¡ enÆm. De hoer¡eellreid stof die ontstaat lnrqt
bel¡afve van de sellreid rran de tudttst¡rcqu ook af r¡an de aard va¡r het
beìardelde hrUsnateriaal e¡r het aantal ]€æn dat dit rprdÈ verplaatst, of
bewerkB. De deeltjesgootste, de odresie \ftrn de fijne stofdeeltjes aa¡r de

hrlk en lret soortelijk gelwidrt zijn erikele belargrij)<e factoren.

Het beperlren van stofemissie aan de blpn lcan door:

- vernr.i¡rle¡en r¡an de aerrcdynanisc!¡e t¡eldcradrt op de bulkdeef$es of het
ven¡aaien en stukslaan tegerryaan door de E:ìooqte te vermi¡deæn; het
hardelen net de goederæn tot een ¡ni¡i¡m¡n beper)<en, afsctrernen r¡an wi¡d
dær c¡nsluite¡r (contaiment) en het ver¡ni¡dsp¡¡ r¡a¡¡ de srelheid bij
I'ha¡dlirgr'.

- vergrroten van het deeltjesgsridrt door bijværbeetd peJ.fetiset€n en het
ve¡îiJde¡:eJl rran ver¡rrlvernen dær voonichtig rrha¡dle¡lrr.

- verg¡ste¡¡ r¡a¡¡ de aant-reldcirq'slo:adrt ü¡.ssen deêItjes door te nergen net
water (irdien de t¡ilk be\¡ocàtiÈaar is) of a¡de¡æ toevoegirqen aan het
hitlcmateriaaì, zoals olie of dsnisc¡re coatirgs.

In de pa:agrafen 2 en 3 worrCe¡ de alganere rcgelijkheden rran preventi+ er¡

beheersnaatregelen verler uitgãrerlÈ. Aansluiterd rrorden deze i¡ pa::a-

g::aaf 4 geærÉretiseent voor ertse¡r en i¡ parag:aaf 5 voor lcolen. Voor de

overige proù]ctg:oepel l<c[Ien veel r¡an de uitwerkirgen voor ertse¡l en )<olen

eveneens in aarnerkirg.

2. Pl¡s¡enti+naatæcrelen (= blsnbestrijdùg = niveau 1)

AFearatrrur die geJcmiÌ<t r.¡ordt voor het vet*¡erl€n of t:larrqgort€rcn r¡an hrlk
rnateriael læt zodanig geænstnreerrl zijn, dat het rrrijl<oren r¡an stof
zor¡eel Írcgelijk verài¡derrå wordÈ. In het rrDJst @nt¡ol llanlbookrr woden de

belargrijlcste teclnisc¡te naatregelen uÍtgebæid beqgnol<en (l,lcdy & Jaktete,
1e88).
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I-operde barden beìoren tot de neesE gebnrilcte a¡pa:aterr tijdens de overslag
ran hrlþrodulcterr. Qp vier ¡rrntæn kan cp een lcperde baffl stof rrrijlccnren:

- het pnnt waar de bard beladen rrcrdt,

- de rarden van de bard,

- de ten:gloo¡r,rielen (rtÍdletsrr = trJssemüielen) en

- de rrkôpl| yan de barrl.

Bij het beladen van de bard npet encp gelet v¡onlen dat het ¡nateriaat
niddenop de barrl te¡ed¡t]<cuÈ en dat tret ¡nateriael E¡1 de bard net dezelfde
snefheid en i¡ dezelfde ridrti¡g bewegen.

Het is aan te raden cm order het trbeladirgsp:ntrr tr:ssenwieltjes (inpacÈ

idlers) aan tê brærgen, zodat de loãdrt t€atîEe het rnateri¡al 6p de bant
rratt cpge\¡argen wpnlË en r¡oorl<cnen r+ordt dat de bard steeds ùdeuJ<t,. Om te
voorkcrren, dat tijdens het t::ansport r.¡g¡'iaa'l rlan de bard \¡alt worrlt deze

vaak uiþerust ret cpstaarde rarde¡r (skÍrtboanCs). Deze ra¡rlen ¡rpete¡r

voldoerrie hoog en breed zijn on zcræl de opgebradrte hoeveetheid ¡¿tE¡'i:al
te la¡nnen om¡atten als c¡n de ontstane dnJ<golven te ls.utnen r¡¡eerstaan. Het

is nngelijk het hele systean af te deJderr.

Het corn¡entiorele orrEwerp ræÈ ve¿ticale rubberstrips is orn¡oldoerde cndat
de rr:bbe¡re¡ bevestigírgspüten betreld<elijk srel sfÍjÞrr. Boverrlien npeter¡

ze constant bijgesteld v¡orrlen an leJd<age te værksren. In genoerd Ha¡dbook

wordt een verlceterde corrstnrcÈie bæclrrwen (l,lcdy e Jaldtete, p. 10).
Eert q¡steeu ret een zgn. òrbe1e ra¡d (do:ble skiÉfuq) geeft nog een eJÊl:a

vennirderirg .tran stoñrot:nirg.
BÍj het sÈofrpnt aan het begi¡ van de ba¡rt lsmnen horizontale ra¡rlen
binnen de cpstaarde ra¡den e¡orden aargebr:adrt (zgn. trnuckshelvestr, lett.:
mil-ridpls), die eryoor zonJelr dat heË nateri¡al in het nidden gesÈort

wordt en vertri¡dere¡l dat hert neenrallerde nateriaal tæqen de cpstaarde
rarder¡ bot^st,.

Àrdere naatregelen crn sEoñlormirg cp lcperde ba¡rlen te voorkcnæn zijn:
- sÈofgordÍjnen (n.n. te i¡stalleren bij de kcp en het uitei-rde van de

barden),

- sc¡roonnaak-orderdele¡r zoals scìrapers aan het ei¡d en een V-ploeg aan de

bi¡rnenlcanE r¡a¡r de barrl err

- een goede ilstelfi¡g rran de laadcapaciteit door de locpsnelheid te
verflderi, de hoeJ< rlan de tus-senwielen ¿ìan te passen en de breefüe r¡an de

bafil t€ vergroten.
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Ee.¡1 belargrijl<e stofreductie lçan ook verlaægen worder¡ door de verscltiller¡-

de stortko]<er.s tec¡rrisdr aan te passen (foadirg sporLs/U:ansfer chtrtæs).

Verrnirderirq va¡r de \ralhooqte en -snelleid, afdidrtirg van potentiëIe

erni.ssieprntærr en tægergaan van tr¡ct¡tci:rqrtaties i¡ de ko]<er zijn belarg-

rijke rnaabægelen c¡u stoferrissies te redr¡ce¡en. Het te lossen ¡nateri'al

rrcet niet d.i:æct, uit de ¡oker r¡alten ¡naar bij voorlçeur eersE op eeJì hellerd

vlak (rrck-boxes) , rrarnraar het ¡nateriaa'l 6p (bijv. ) een tqerde bard

tercclrtÌc¡nt,. Eerr dergelijk vfak venni¡de¿t niet alleen de stofvonnirg naar

æk het tawaai.

lbdy en Jaldrete geven nog enlçete voorteelde¡r r¡a¡r sto¡tl<ol<ers die een

r-eductie rran stofi,rorrning ]qmren geven (bijv. gespinLiseede kokers en zgn.

bin-lcilerirg ch¡tes. Dit zijn kol<e¡îs die tot i¡ de h:rilcer gelaten ]Rlnnert

worden.) Bijrolen fesArrijft een zgn. visbeJ<rcntver¡l dat in gebnriJ< i-s bij
qaarpversfaÐedrijven. IIet gebnrik var¡ dit appa::aat en nier¡¡e pelletÍseer-
tect¡rieke¡r i¡ het la¡d rran herlçsnst heeft tcÈ een aanzienlijl<e stofredr¡ctie
geleid (Bijtmlen, 1989).

Enissiegrrte¡ in (verder goed gestoten) eter¡atol-n zijn de vul- en de

fosæerri¡gen. Een goed ontrrorpen stoftJ<olær bij de vufcpe¡i¡lg, een gerirge

v-afhooqte en een rr:sÈÍge betaa@rædr:::e zozgtt vær ee¡ aar¡zierrfijlce

stofreducÈie. Goede ventilatie, afsluitingen er¡ gescftjlte kol€rs reducelæn

de stofe¡ni-ssies bij de uitgràrgt van de elevatoren.

Bij het storte¡ va¡r ¡nateniaLen in w¿tgons¡, h¡rilce¡s of silors lsÐnen ver
sclritLerde maatregelen geboffen rrorrlen c¡n stofe¡ui-ssie te værkc¡st of te
ve¡¡r-i¡rlere¡r. Het verlclei¡pn en afsluite¡¡ r,an stortcpenjrgen is nngefijk
naasE bijvoorlceeJd heÈ storte¡r rn¡r klei¡rere hoeveelheden en het verstellen
van de t'dwpil4 q¿cle tiretr.

Belarqrijl€ stoflcronren i¡r haven- en arde¡e werslaggeJcieden zijn de

voomadbergen (stodçifes). Stofsd.ssies r¡a¡r deze berr¡en worde¡t vercor
zaa]<t door het storteJl r¡a¡r nateriaat, het ontstaan r,ian nier¡p bengen en

door de wi¡d.
Door gebmiJ< te nal<en rran borergescùret-ste koker en lostectrrieJ<en (ven

¡¡¡i¡derirg r¡an de rralhoogtc, gebnrik rran t=Iesocpisclp l<olcers toÈ vlak bover¡

het oSpenrfak) kân de eerstgenoende snissiebrcn st€rk irgeperlft worden.

Door ¡et gebnriJ< van afdekkirgen en wilrlscåelren kan de laatstgeno€lrde

snissiebron ver¡ni¡de¡d wonlen.
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!'Iellid¡t de befargrijkste bron van stofeni-ssies tijdens het lade¡r of l-ossen

is de letdcage bij de crriìDers \¡an de ]sanen. Ve¡lcetetde bekcnstnrcties en

a¡rle¡e grraaftedtrrieken (n.n. on orrerladirg te voorlcc¡ren) lslnnen een belarg-
rijke reô¡ctie toÈ gevolg trcÞe¡r (Oeren arrl l{arzer, 1983). ook bescl¡a-
digirrten r¡a¡r de grijpe¡:s ten gevolge van bijv. stoten tegen sclreeps- of
tunl<e¡warder¡, het cppi-kken va¡r rnce¡rde voorlreq)e¡ of het oreigenlijk
geJrnriJ< van grijpe¡rs l€n tot vertrægde stofstrissies leide¡r. Þor gebnriÌ te
nal<e¡ van goede afsluitsysteren (rrsealsrr) en regeJ-uratig ordertrcrd ¡<ar¡ de
stofsnissie \ian de grijper"s beìærfijk gereduceerd worde¡r.

3. BeåeerEnaatræqelen (niveau 2)

È zijn drie basis tlrpen van stoftelreersnaatregrelen:

- stofi¡e¡:zanelslnsteæn,

- r¡atte stof orri@ en

- neerslaar¡ ran zq¡sverd stof.
net:sÇenoeUe sl¡st€llEn q¡ratte¡r ve¡:schillerde t}æe¡ afztrigsystenen. De

effectiviteit rra¡r deryelijlæ qstaæn is afiranlcelijk rran de tuelrtsrelheid,
de plaatsirg rnn de afzuigrrnrd en de vorn \Æ¡n de afzrrigrurd. Nadere tÆhrli-
sche c¡nscàrijvirgen gãren !6dy en Ja]Èrete (l,þdy e Jaklete, 19BB).

Natte stofo@ lo¡r¡rpn gebruilÉ rryorrCe¡r cp het statiorni¡e
¡naterÍa¡] of tijdens het b:anspori (bijv. q) een Lcpenre bard). cebn¡iÌt
lonner¡ worrCe¡r erater, water ¡reÈ, een cppewfalcte astier¡e stof of scùnri¡n. Door
het gebnriJc van oppewlal<te actierre sÈoffer¡ wo¡fü de effectiviteit r¡an het
naünal<e¡¡ verrgnoot. (voon en nadelen : zie lædy e JakÌrete).
!'!et belulp tran splrceisfst€ren lsmtsl a¡errerrle stofdeeltjes neelgrestagen

worden. Het belargrijkste orderdeel rran dit systean is de s¡proeiJ<cp.

Oragpelg¡ooÈte-verdelirg, sprceisnelheid, sproei-hoek en -pat¡Þon aLsrede
de wate¡:snelheid en -dnrk zijn bepalerd voor de effectiviteít r¡a¡¡ deze

nethode.
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Beide taatstgerþqde retlroden zijn niet voor alle nateria.Len toepasbaar.

Hie¡¡order volgtt een resr¡rÉ va¡r de stofæô¡d,iemgelij]Òede¡:

Ha¡deli¡a

beladen wan barrl

grijpertecffúel<

stortlcokers

t:ansporÌ aÌgeneen
(loperde bard)

rrfror¡t loader trimnirgtr

t¡anspor+ cp l<ade

Stofreductisnetltode

't valloogte ve¡mÍ¡del-rt
- \rafhe.Ui¡g i.p.v. een rrecìte val-
- bel'ad bard in loqridrtirg
- beperk aantal verladirgen

* beperk val5¡nlheid r¡an de grijper
- beperk E:¡oogte
- vomi¡der verlies bij sfuit syste€ln
- deJ< af @en de wi¡d

* hcud eeni¡rg zo didrt rcgelijk bij
stosllaats
- beperk va:¡ooqte

* besc¡e¡rn tegen wi¡d door af sc¡ennirq
* kies ¡argq¡s'teery¡ tJaaÈij añ¡afvenlie-

zen ninirnaal zijn
- liet¡er een lroge capaciteit bard ry

Iage snlheid dan ardersc¡n
- beperk bardtransporÈ

* beperk onrþdnge beutegùgert
- vermiJder \¡afhoogte va¡l rrhfcketrr

* beperk bewegùg
- voorl<sn leld<age en verspillirg door

zorgvuldig te laden
- bescÌte¡m @en de wi¡d
- beperk selheid van voerbrig

(raar: sòofield & schillito, 1983)

4. De rpest crarsbare arpa::atu:r biier{se¡t

!{anne€r e¡{se¡ venroe¡rå worde¡r onstaat er altijd eer¡ hæt¡eelheid sÈof, door

nrec¡anisclre scl¡okken tijdens dwpe¡, laden, woslaan, etc. þpa::aürur kan

zo ontrrrcr¡æn, gekozen en gebruiJct wotden, dat de stofprcdu}ctie ¡nini¡nal
wordt dær het vernd¡de¡æn r¡an dit s<tro¡de¡r en sd¡udden.

De gebnriJ<te ap¡nratuur is in tr'rce hæfdgarceperr te ve¡¡delen:

- beurerlcirçappantuur zoals breke¡:s (øt¡shers) , zeltën (screens), malerijen
(gri¡di¡q nitls) en drogo:s (dryers);

- @ zoals tnnsportJcarden (belt corweyors), scàrcef-
t¡ansporteu¡s (sc:!€ht corveyors), jacùsladders (lrrc.ket elarators) , aan-

voerappa::aten (feeders) en nrlt¡edtte¡:s (hcpers) .
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Alleen ar sfupeJ.e rnaatregelen als het gebnriJ< van dekkleden (shruds,
covers) of het werJcen in afgesloterr ruilrrtÆ tçan een garcot gedeelte rnn de
stoflclootstelling rcò¡ceren.

HÍerna rryorden de ¡reest gebmiJrerijke apa::aterr besctu=r¡en, hr:n grootste
stofarissiepraatserr, naat:ægeren crn de stofprodurtie, stofenr-issie en
stofverspreidi¡q te reduceren.

a) fh¡wtlarden
ttanspor+larUen betrore¡r tot de np€st frequente bronren r¡a¡r stofe¡nissie. Ze
zijn te verrCe.len i¡ tï¡ee çfiþetæn:
- de gootbard, veelal gebruiÏÈ in de nijnirdustrie en

- de platte bard, reestal i¡ de normijnirdnstrie gebrriJ<È'.

De barden zotgelt voor stofemÍssie o¡l vien ¡r:nten:
- aan de staart, waar het ¡natæriaal ontrrargen won:tt,
- aan de rarden,

- op de lege, teruglçerde bard, fijn stof, door geleiders en

- aan het begin, waar het ¡natcriaal gestorÊ tprdt.

E zijn versc.trillerde ¡rethoden voor stofe¡nissiørrerrnirrterirg:

Be'fdfug r¡an è ba¡¡l:
- het nateriaar nnet cp het midder¡ r¡an de barrt geladen r+orrcen en

- het materiaa'l en de bard npete¡r cp gerijlce sellreid en in dezerfde
riôtirg ven¡oerd vorden.

Sdrok cp hd, beladirgqrrrt:
Àls het rnateriaa'l cp barrl r¡orfü gestorÊ ve¡rcorzaalG dit veer sÈof door
vertic¡'le berâregfurg van de bard. oln dit te verrni¡de¡æn ¡rpeten er rÊer
geleiders cp deze plek geplaatsÈ wonlen (c¡n de 30 crn).

Barü:a¡den: 
,

Deze rarden zonlen voor een soort goort,. Het ænventiorele ontlrcr¡l gebnriJ<È

vertical-e ruÞe¡æ¡r strips. Het gebnriJ< rro¡rCÈ afgeraden daar de rarde¡r 5¡rel
verslijter en de rube¡FJr rz¡rlen niet consta¡rÈ i¡ æntact zijn net de
U:alrspotlarU. füerdoor kan er stof ontsnappen.
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Bet€r zijn de ba¡dra¡den die hoog en breed geno€{f zijn on het aargevoerde

rnateriaa'l te ]o:n¡e¡r ve¡Í¡erken. srplle ontkcppefirgsklemren r,,¡orden gebmiJ<t.

in plaats va¡r de cor¡ventioneLe bcr¡teJ¡ voor tret plaatsen r¡an nÍeurve rr¡bbers.

Het flexibele, Ìrd-Ierde n¡Þer bfijfE constant in oørtact net de U:ansport-

bard. De boverikant r¡an de ra¡de¡r r*orrlen afgesloterr net necprænen pakkírgen,

waardær het ¡nateri¡al i¡ een sært b¡nrrell qþLdt verr¡oerd v¡aâdcij ordennrcg

geen stof )<an ontsnppen.

værrrit-steJerÈ ra¡den in è stætlolçer:
Zij rcnten geplaatst cm het ¡natæriaal nidde¡ cp bard te deponeræn en crn de

bardrarden te bel¡oede¡ vær directe stort.

Stofgorrtijrut:
Stofgonlijren worrder¡ cp de kry en aan de staart geìarqen. Ze zijn genraalct

van rubber.

Ba¡rh¡eæduæ:
narOsclrapers: een bardscì:raper nnet bij de Ìroofdkatrol geirnstatleerd
r¡rcnlen cra fijn stof af te vargen wat arrle¡:s cp de lege teruglcperde bard

zcu blijven zitt¡¡r. Tijdens dit tenrylcpe¡ la[nrcn de voor]<cnerde sclrok]<en

dit stof doe¡r Iælate¡r, wat weer eer¡ extJr¡ stofsni.ssie te!ùeeg kan brcrgen.
V-ploeg: aan de nietd::agerde l€r¡t l€r¡ ¡nateriaal te¡€cht ¡<srEn door nprser¡

tijdens storteJr. Bo¡erdien l<an er zidr stof cpttcpe¡. ÞÞt beìulp rnn de

Valoeg aa¡r lret ei¡d va¡r de bansportbard kan de bí¡rer¡]<ant r¿an de barrl

versclroord r.lorråen.

t-Ivrcit-it:
oe tr:ansportbard ¡ncet werken cp 75t van haar r¡olle capaciteÍt. Dit vermi¡-
dert ¡ncrsen, stofani-ssie en verslijtirg r¡an rr:bere¡r zegels.

b) stor{Jokers
De koker roet gnocÈ geno€{t zijn crn cehcping r¡an ¡rntcriaal te voor}<cnen en

on ludrtverplaat-sirg te vermi¡dere¡r.

De ¡(ol<er næt zodanig onttor¡ur zijn het ¡nateriaat ç de hellerde bodenr rran

de l<oker terecàt ]cc¡r¡È e¡r niet dÍrecÊ cp de U:anseortlarU.

Irrlien mgelijk ¡rnet tret ¡nateriaal cp lokale vatbrekerc terecìt kcræ¡ c¡n:

- stof- en lawaaigeneratie te voor)coæn,

- i¡rpact rran het rnateriaal @ absorbeæn,
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- ve¡:slijten van de koker te voorkonen,

- de hoogrte va¡¡ het val-l-erd ¡¿fsrlaaì te verlclei¡er¡ en

- sEofemi.ssie te verni¡deren.
Abnryte riÒtirgsve¡rarderirgert ¡nceten zovæL Íngelijk voorkclrc¡l wonlen c¡n

ophcpirg en stofgereratie tegen te gaan. Àts heÈ aargerroerde ¡¡6!g¡'i¡al
gsrengd is (fijn en gnrof) ]ca¡r een geperforeerde hellerde bodsn het fijre
mateiaal- doorlaten. Hie¡rCoor wordt dit ¡nateriaal eerrCer ç de barrt gedepo-

neerrl dan Ìtet grove ¡¡¡¿¡sri:a't ¡ret aLs gevolg dat het grcve ¡¡¡¿f¡¡'i¡ar flg
fijrtere deeltjes afdekt. De stofsnissie is dan bedr:iderd ¡ni¡der. Bc¡¡erd.ier¡

sJ-ijt de b:ansportbard mirder crrdat de grcrtel€ brolçke¡r cp een laag stof
\ralt.
SpÍ-raa-Ivormige ¡<ol<ers voorkcne¡ het brcke¡r var¡ teer rnateriaa't.
I(oke¡îs i¡ vultrecì,te¡:s verlagen de \¡alhoogte r¡an het ¡¡¡¡fg¡.iaal .

Ste¡rla¿vrers worden gebruilG qn breken en verlorri¡elen \ran stÆ¡ te voor-
l<c[Ipn. Ze bestaan uit een staler¡ toræn r¡et hierÍn r¡alsctrer¡ren vJaanloor het
¡¡¿¡E¡'iaal r¡ooit neer dar¡ 2 neter vrij )<an vaLlen. Stofe¡nissie is hierrioor
een sü.¡k ¡ni¡rler.
Terescoctpkokers npeter¡ zo geplaatst worden dat het ei¡d net bor¡en het
eender gestor{e ¡1¿ts¡'i:a] zidr ber/irdÈ, waarrloor er ni¡rler stof opuaait.

c) æIcÊen n¡i¡tes
Deze ruifites r¡orden gebrrriJct crr stoferri.*sÍes bij de br-on te hc¡¡den. ze
la¡nnen het uitlaatvol¡tra voor het stofve¡zanelsystean verrni¡rteæn en de

efficiercy enÆ¡n verlcete¡e¡r. op de volgerrle p.rnterr rnet getet worden bij
het ontwerpen r¡an dit soort miJrrtÆ:

- zij rneten g:rot genoeg zijn crn i¡terîe ci::r¡rlatie r¡an de net stof
beladen luclrt nngelijk te ¡na]çen en

- stofgord.ijnen nrcete¡¡ voor WeniJgen geptaatsÈ r.Jorden crn stof- e¡r luc¡t-
struner¡ tæ ver¡ni¡dercn.

d) hæke¡:s

Kt:ad¡ten die gebruiJct worrlen zijn corpressie- en stoouoãcþt cnr het ¡nateri-
aal te verklei¡en. AlIe ver¡nale¡:s genereren sÈof. h¡ekers die hoofdzal<efijk
op stoouoacht werken proù:ceren g¡þte hoeveelheder¡ stof teñ.rijl cp con-
pressie werkerde vermalers de sEofgeneratie een sÈul< ¡ni¡rter is.
Er zijn zes hoofdca@orieèn breke¡s:

- kaaldclelers,

- dnaierde brekers,
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- Ìoniscìe brelcers,

- hannarnolens,

- stootbreke¡:s en

- rol brækers.

De eert€ drie gebndJ<en hoofdzalcelijk coçressie¡sadrten, tænrijl de

laatste drie neer ç stooÈlo:adÈ gebaseerrt zijn.
Stofver¡d¡de¿ærde nraatregelen zij n :

- Stofqotdijnen rpeten op de jui.st€ plaatsen geàaryer¡ worråen crn lueÌrt- en

stofstruûen te orderlcrelcen. De aanvoer van rnatcriaal nrcet zoveel nngelijk
afgesloten zijn;

- È ¡ncet zo nri¡ rcgelijk lucht worrCt aargenroerd i¡ de breù<er. Dit csn

stofcpdv¡arreli-rg te voorkqre¡ri

Goede stoliko¡<ers rÈ het bæken dienen stofontsrapiJg te ¡ninimaliseren.

e) 7Ãrg'r

Voor ¡ni¡e¡:a1e stoffen wordt rreestaL de drrcge zeeftecìniek gebmiJ<E. Hiernee
wordt stof geproùrceerd. De stofontt¡il*eli¡g tnnqt. af ran de deeltjes-
grrcotte, het vocåtgeìalte en het tlpe zeef. Een zeef die fijner ¡nateriaa'l
befrardelt prrôrceerÈ neer stof, s¡enals ze\¡en die sneller en heftigen
schrdder¡. È zijn vier hoofdþ4æn:

- grizzLíæ, .

- sclnrdzeven,

- vibrererde zeven en

- wentelzer¡en.

De zeven zorgen vær stof c6r de volgerde prnten:

- op het bo/enste gedeelte r¡an de zeven waar het ¡¡¡¿fs¡'jaal o¡l tærecàt lcønt,

- i¡ de nri¡¡te ü¡sse¡¡ het beurcgerde deal (de zeef) en het stationaire deel
(de trecbter) en

- uit de stort]<o]<ers.

Goed c¡nsluiter¡ ran de zeef l<an stofemissie ver¡ni¡de¡æ¡r. Deze cnrsluitirg zal
mald<elÍjk we{t te }nlen npeten zÍjn in velòard ret ordertra¡d. R¡be¿e¡¡
ottsluitingen zijn het nnkkelijlcsE lnntærJcaar en zolgen voor goede stof-
snissieredr¡die.

f) Baldsr en vrrlt¡ecfüers
Zij rrtorten c¡n e¡ts tijdelijk i¡ op te slaan. Zij tr.eden aLs een

soort va¡¡ tnrffer ç. Het t¡¡¿¡g¡'iaaì wordt neestat door anaattela:adrt of door
vibrererde voeders aarr¡eleverd.
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Stof kffrÈ vrij bij:
- de aarwoercperrirgen,

- tijdens stolÊerr door de slag en

- via inspectieder:ren.
Tijdens de aanr¡oer r¡an rateri¡al lç¿¡1 de hoer¡eellreÍd sÈof gereduceerd worden
door het aanbærgen rran b.v. een tæIesæcptredrfe waarrtær de .rrafhoogte

lcleiner tætrit,, en dær tret cnsluiter¡ r¡an de bal<ken en rnrttræcfrÈers.
ook tijdens het regen r¡an de bal<ke¡r en vultrect¡ters ¡rpet-en telescocp-
trecäters gebruilÉ tp¡den of een a¡rler soort taadl<olcer. clijkokers bestaan
uit een fls¿ibele hris die als trecbÈer ñ¡rgeert, welJ<e zicå tenrgtrekt als
de stotthoc¡l hoger wordt. Bor¡erdier¡ r¡ærkqnt de hri.s het ontstaa¡¡ \Ætn een
ludrtst¡¡cm ttssen de tredÊær en de stortìocp. Het gevonde stof rærrdt,,

tegen de val.ridrtfug i¡I, afgenroenl ¡.rìar een stofcollector.
Ee¡¡ ardele ¡etìode cm stof te ver¡ni¡de¡=¡r is cn Ìret stoffige luclrt Ín eer¡
err¡aast geleEen bak te leiden.

g) JaÈIa&s
De ñ¡rptie \Æ¡n een jacòsladder is het ¡natæriaal crnfroog te bansporteræn.
Ee¡ staren l<ol<er cmlturt neestaL dit sært riften. E zijn drie tlperr:

- centríñrqale ladders,

- pæitierre ladde¡s en

- ænti¡ue ladde¡:s.

Stof ont'staat bij het lade¡r en bij het tegen r¡an de emrer.s. De stalen koker
voorlçsttt vee.L stofsnissie. Àan de voet r¡a¡r de ladder l€Ìr stofemi-ssie v¡order¡
gereùrceent dær jui.st geplaatste aarwoertr€drters er¡ dær een ¡nini¡ale
valhoogte in te ste.Iter¡. Aar¡ de tcp rran de laüer npeË een goede afzuig-
i¡stallatie voor stofreductie zorgen.

h) V#rs
Dit zijn ¡nadri¡es die het ¡nateriaal o\¡er een ktei¡e afstarrt net een con-
stante splÌteid ¿utn een volgerd agxu:aat ler¡eræn.

De hoeveelheid geprcduceerd stof lìargt af rra¡¡:

- het sooÉ materiaal,
- de gzootte r¡a¡¡ het ¡n¿f,s¡'iaa'l sn

- de ¡nat¡ rrar¡ be$eqfug r¡ar¡ het tateriaal.
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Et bestaan vier tlpe¡:
- bardvoêders,

- scluÀroeders,

- vibre¿erde voeders en

- rote¡errle voede¡:s.

Stofqú.ssie vi¡rlÈ plaats waar het natæriaal ont'rnrgen worfü en waar het
nateriaal gestort, rprdÈ.

Om stofsrissie te voorlçc¡ren nnet de voeder zoyeel nngelijk afgesloterr
worden. Het kiezen \zln een rove¡:sizedr voeder ve¡rco¡:zaa]<t ¡ni¡der ber¿egirg

van t¡et ¡ateria't en dr:s ¡ni¡der stofonüril*eliJg.

i)tu
Deze beàoren tot de qdste a¡paraten wââfieê erts ven¡oerrl we¡d.

Sch:rceftransporteu::s ve¡ool:zal<e¡r stof :

- waar het rateriaal ontv:drger¡ wordt,

- door lekkage i¡ de goort en

- door ve¡:sleten gctten.

De gotcn lqmnen het besÈ door eer¡ rubeæn paJd<jJg aan de bo¡er¡]<ant worden

afgeslotel. R.¡w ¡nateri:al 26¡gt voor een srelte slijtage van de goterr.

j) Ês¡mti.sdpbnr=rcrts¡:s
Door ¡niddel r¡an vaq¡r¡n zrrigen tærrlt het ¡nateria:'l door hrizen of slargen
opgezogen. EÞze pÞuîatiscàe systenen zijn totaat afgesloterr zodat er geen

snissies plaatsvirden zoLarg de appa:atur:r goed ñ:rrtior¡eert. De grootsEe
slijtaqe vi¡dt plaats bij telle@enr. Þâ::c¡n Íþeten ellebogen gebnriJct,

worrden net eer¡ grcÈe st::aal. Ze lqJnnen bekteêd r¡o¡rlen ¡ret lce¡:anisch nateri-
aal cm slijtage te vettragen.

k) lAleriìen
Hieri¡ wonlt het e¡ts vergmisd en verpulverd tsÈ de ges,enste gr-ootte. De

nrclens (horizontaal liggerde tonnen) d:aaien net largzane snelheid rcrd. Ze

zijn gedeefblijk gevuld ¡net staven, retalen h'llen of grird.
Stofgnissie vi¡r¡l plaats bij de in- en uitg-arg'van de ¡rolens.
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De neeste ncler¡s worden gerroed door een voeder of door een tf,?nspor{ba¡rl.
Het bewerlcte erts wordt naar een zeef, naar een tnnsporfbard of naar een

jacobsladder afgerroerd. Goed ontliorpel crnstuitirgen en tJæchters npete¡r de

stofemissie zoveel nngef íjk voorl<sren.

I) D¡Fgers

!{et be}ulp van hete ludtt worrdt. het nateriaal 6.¿. in O:oognolens gedlroogd.

De d:ooEtolen is r¡an bi¡nen ret sclroepen be¡<teed die het rnatæriaal orscfrep
pert. Di:æcte drcgers blazen hete ludrt j¡ de nrclens. I(ottt. deze lucht r¡a

verloc¡l van tijd weer uit de nrcler¡ tevoorschijn, dan is deze beladen ret
sÈof. Dit sooÉ, ¡rple¡rs ve¡rcorzal<e¡r drrs veel stof en zijn er veel voonorgs-
rnaatr=ge.len rrcdig crn het stof cp te vargen.

I¡directe drogers verrezu:IlEn de ¡rplen aan de h¡itenlcarÈ of via h¡izen i¡ de

nrclen ze.If. De hete ltJcht kcrIIE dus niet i¡ contact ¡ret de stoffige lucht i¡
de rolen, wurarlær stofenissie in dit geral een stuk ¡ni¡der is. voor beide

þpe rolerrs geldt overÍgens dat er nog wef rekenùg gelrorden dient te
worden nat de stofvonnirg tijdens het ontladen van de rplen rn drrcgfug. EeJÌ

goede afzuíginstallatie l<an hier een uit}ccnst zijn.

m) 6zakÍ¡rstallaties
De twee rreesE g.ar$ar= cpzakinsEallaties zijn:

- cpÐ rnrd o¡lzald<ers, Helke gebr:r¡.iÌ nalren rnn zakken die lretzij
worde¡r diùtgenaaid of didrtgepfal<È. Zij gebnrilcen zwaatte¡a:acht ffi
de zald<en te nrllen uit eer¡ vuttredltær die is afgesteld cp het
juiste volr¡re.

- koker c4rzald<ers, die gebnriJ< nale¡ van zaJdGJr die ¡ret een ventiel
afgesloten wonlen. lGt belutp van ¡ær.sludrt v¡on:tt de zak via een

trrit gevuld. Is de jui-ste hoeveelheid beæiJ<t dan rrordt de per:slucht
uiÇescùakeld en sluit het ver¡tiel.

stof l€n vrijlcrnen cp de volgerde plaatsen:

- tijdens het r¡uller¡ r¡a¡r de zak, als gerrolg r¡an de per:sluelrt,

- aan de tr¡iter¡kar¡t r¡an de zal< heclrt zich uite¡:sÈ fijn stof,
- slecåte l<r,eafiteit van de zakken, b.v. sleclrt sluiterrte ventielen, steclrt

plal<kerde sluitirgen en

- nþrsen uit de ttrit na onu<cpelen r¡an de zak.
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stofrcductie lcan a1s volgrE beJ€iÌE worden:

- de zalcke¡ ncete¡ goed aan de vuli¡stallatie gekoppeld zijn,
- lJêt€ìr nnqelijk npet de h¡ite¡rlcar¡t wan de zal< nat zijn on te voorkcurer¡ dat

stof in de ludtt tclæchÈ lccuttt,,

- de jui.ste dn¡k ¡rpet qebmi-lit, worden cm de zal<ken te vullen crn het aantaL

gebro)<en za]çkeri te verrnirderæn,

- het cpstaan r¡an de zalcken nnet bij aanber¡olen tsrperattntr en vocåtiqheid

geber.:ren cm scàeuræn en bre}ce¡r rla¡r de zal<ken te værlccnen,

- ret perslucìt gew.:,lde za]<l<e¡t ¡peten trapsg*rijs geperforeerrt zíin, zúaL
de luclrt wel de zal< ]<a¡r verlate¡t ¡naar het ¡¡¡¿¡sri:al niet en

- de tuit ¡ncet verscàoord worråen voorrdat de zak ontJ<crppeld uorr:tt. Dit
gebeurt door een snelle koft€ lucìtstocrÈ door het ei¡d va¡r de tuit j¡ de

zak tæ blazen. Deze tecìniek l€n alleen gebruiJct r¡prden voor fijn grdnu-

tair ¡nateriaal . Voor ¡nateriaLen a1s b.v. silica is er een speciale ü,rit
ontt¡ild<eLd.

5.

Visser (1984) geeft een overzidrt rra¡r factoren die bij (cpslag wan) kolen

de hos¡eelheid srtof i¡r de lucl¡t beii¡¡vloeden:

* wi¡dslelheidr
* venvaai¡aJ€ fi:actie; i¡adqnba¡e fi:acÈie,
* vocàt€ehalter
* strrifgevoeli$reid: (la¡ri van) herlcsnsE va¡r de kolen, poræiteit,
* seizoerverschillen: winter en zo¡rer (de cod< et a1., 1986),
* walhoogÈe,
* opsla$roogrte,
* helli¡gshoek hcpen,

* opslagdrrur: gøniddeld en uitschieters rnar bc¡¡en en benedert,

* cpslagcEpen¡Ialc: onvarq en orië¡tatie van de hcpen t.o.v. de heerserde

wirdridttirg,
* aantal en capaciteit va¡r laad- en losterktrrigen,
* aarÈal stortpunten,
* aanta-I en nate van a¡de¡e hardliry acÈiviteiten,
* laad- en losgegã/ens,
* rrcrsgE:aadr

* t¡:ansportbardlergte en -breedte, b:arrs¡nrtsrælheid, liggi¡Elsftoogte

transportbarrl,
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* voe¡tuÍgen: aantal, aarrl, gevricltt, aantal wielen, sr¡elheid en
* wegen: gepJ.aveid, orx¡eplaveid, corditie wegdek, berm.

ook heefÈ visse¡r de e¡nissieredud.ie¡rethoden bescìr€ven (Lg8,zt L984):

a) Isssen: ¡

* lossen tæirnagons: onsluitirg, afzuigirg, s¡lrrceien,
* Iossen rnadrtwagens: crnsluitírg, afzuigirg, sproeien, orrie¡dn¡k i¡

storttrechter,
* lossen scùepen: gestoterr (gehee-f of gedeeltelijk), afzuigirg, sproeien,

vasE vocåtgehalte ¡ni¡.ste¡¡s St er¡

* ræs€n grijpers i¡ sÈoÉt¡ecåters: wi¡rischer¡ren, tenrgslag:ard, qproeien,
goed gesloten grijper.

b) Iaden:
* rader¡ beirnragons: gesloten, afzuigirg, gedoseerde uiu.ocp/continue

uitlocp,
* laden vrachtwagels: gesloten, afzuigirg, gedæee¡de/conti¡me uitloop en
* laden sche¡æn: terescopisclre losl<oker, afzuigirg, gesrotel, gedoseenåe/

contÍ¡n¡e uittoop.

c) ll:a¡rsportba¡den:
* ba¡den: onsruitirg (geheer of gedeertelijk, boren en order), ventilatie,

afzuigirg, nat ho¡der¡ orderzijde, qrrceÍen borenzijde, scrhrim qgnoeien en
* oversto&¡:te¡: crnsruitirg, tnrdhavÍrg van ruclrtdr.r:k bbnen de cnr

sruitirg, gesroten, afarigirg, water sproeien, scìui¡n qgrrceien, càsttical
spny, ndcron sized foam spr:ay, toenale voclrtge¡alte ]<olen voor het
stoften.

d) Storte¡r algerneen:

* erekt¡rcstatisch geladerr ¡nist, coa-l- duurp m.b.v. baghor:se, nig::on droplet
spray (net gedeeltelijke afschernrirg), tælesoqisclre roskolcer, water
sprrceien,

e) Ttansport:
* trei¡u¡agon: gesloten, clrsrLic¡'l crr:stirg agents,
* r¡radrtrvagen: gesloten en
* Iudrtsleden i.p.v. tranqgoftbaffler¡.
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f) û¡slacr (stotten oÞ de hcpen):

* verrnirderi¡g vaf¡oogte: ve¡:stel.ba¡e stac*e¡àooqte, telesccpisclre los-
l<o¡€Jîs, drsnicar dr:st sçrcssion, grijper late¡r vieren, auÈcnratiscù¡

ope¡e¡ rra¡r de grijper (alleen did¡t i¡ de t¡rurÈ r¿an de trecÌtter eE. ) ,
r¡ onsluitirEen: stone ladder:s, wi¡rlscher¡ren en

* sproeis¡¡stercn: cl¡eutical wettirg agents, scltui¡n, stacker sproeiers,
nisron sized foam spr.'ay, nie:on drcplet spnyr watær.'s¡9rrceie¡:s ovqstoft,-
¡rrnten, toena¡e voclttgelnlte ]<olen voor het sproeien.

S) Uitslacr fafg::aven r¡an de hæn):
* ¡nini¡ate ve¡stori¡g va¡r het ¡¡1¿lE¡'iaal 3 stacker (= inslaEnaùi¡e)/

æclainer (= afslagrnadri¡e), g:avitlz feed r.eclaiJter, I'al<e reclainer,
trrd<etlÈreel reclairer, gesloten g:avity feed reclai¡er ret afzuigirg en

't sproeislnstercn: sprceien, reclai¡¡er qgræie:ls, b¡ctketrrJtleel ræclai¡rer

sprrceios, ¡r¡-ic::on sized foam spray, nioon d:rcplet spray.

h) ÌIi¡do:osie:
¡t afschendJg: silors, wi¡dscå,ernen, begroeifug, inkapselirg d.n.v. verdie-

pínS i¡r het terrei¡; afdeÌl<e¡r r¡an de hcperr i.v.n. contani¡¿ìtie door

a¡de¡¡e proôrlcten (de CocJ< et al, 1986),
* oFpewlakte stabilisatie: aanwalsen, rægelrnatig watersproeien (1 I/m2;

vochtge.halte bovenst€ laag kolen circa 88), surface crusÈirg, wettirg
agents, coatirg agents, cpslagdwr (korsWonnirg),

* bedrijfsvoeri¡g: ho@rooqte ( 5 r, troogt€versdillen (snalle hoge lard-
hcpen en lagere brede tniüenhcpen), ÌÞtlingshoek, oriêrrtatie enkele hoo¡l

en orië¡tatie ter¡ni¡a1 terr cpzidrte r¡a¡¡ de or¡erheerserrle wirdridrtirq,
wijze van afg::aven (voorl<cnen van lege pleJ<ken cp het tenei¡) aarnrezig-

heid van óstal<els zoals bedrijfsqebcur¡e¡, rnadLi-nes¡, sc*repen: bij het
ontl,rer¡l rnn de lay-ort van het bedrijfsterrei¡ npet hiernee rcXeni¡g
ucrden gelrcnden.

i) Verkeer:
* ver)<eer cp en rcrrt cpsla$rcpel: sprrceien, ôaryed fog s?ray, cltønicâL

dr-rsE sr-çpressants en
* verJ€er cp geplaveide wegen: ve{ten, bezemuragen, '\¡acriunvegex€ (frequen-

tielv¡eek), sproeien.
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6. P¡:alcEü]<vooràeeLden

À1 gernand is het belang va¡r lret beperken r¡an de harrlliJg ¡ret de pr-oduJcten,

het ve¡rri¡derer¡ r¡an de \J"afhoogte/v-alsrelheid en de nngelijkheid iets te
vel=¡rleræn aan de eigenscìä,Fpe¡r van een prodr:lct. HarËnatig werk bij operr

brnon vornt, een groctt stofproblean dat zidr order arde¡æ voordoet bij
trenr*¡erkzaa¡ù¡eåen.

Een paar voorbeeLden va¡r het voorl<o¡e¡r \¡an t¡€m¡¡erlgaambede¡¡:

- nr zÍjn beloorlijke æsultateJr geboel€ door ver^schitter¡te cp afstard
bedierde en afgezogen rduzen' voor versclrillerde prodr:lcterr te ontt¡iJ<lce-

len. Deze v¡onlen orde¡:aan de zuigpÍjp rrgeharryent csn b.v. een sepa:ati+
klêed sdroo¡r te nakeJr. De a¿are harrùnatige bedienùg van duzen l'ÞrdÈ
daar:æe geèlirnileerd en ook de scìcp en bezern. De irvesterirqen zijn niet
laag en de produlctiesnelheÍd gaat er niet reteen nee cnrtroog.

- Bij srecìt rcpence produlcÈerr ncet een hrU.dozer het produlct naar de

zuispijp brergen. Bij open cabi¡e is ¿it een zeer stoffige werl<zaa¡ntreid.

Dit l<an ordenrargren rærden door een stofdichte cabi¡e net or¡erdn¡k.
Nier¡æ prùleren zijn dan het door sÈof al sre.t vsmi¡derde uitzic¡t en

het qesroten gevæl (eenzare ñ-urctie). rasnai en triltirgen en enrorÞ
¡nisctle ùrridrtÍÌq r¡an de c¡¡ine zijn belarryrijke aadac¡rts¡$rr¡ten.

- In plaats van het harÈnatig tternen, vJaar€rder ook het læsteke¡r r¡ar¡ het
produlct tussen de spanten, kan een ¡nadr,i¡e ve¡rler ontr¿ilc]<eLd worde¡r dÍe
zel-f , oçt afstard bedierd, het nateríaal f¡¡ssE¡1 de spanterr r¡¡egsclgaapt.

- Nat¡nalçen r¡a¡r b.v. Ìçolen en eÉsen, desnoods ¡ret veer !,rate¡r, zcu het
ouderr¡¡etse trqrne¡ een heel arder karalcter geven.

- l,lassagoed in big bags, die redrtstreeks het prodr.rlctieproces irgaan,
afgezogen en c[ikast en uel, zcr¡ de tha¡dli¡ìg, tot, een lrtiJaiJmnn beperken -
zelfs een prrduktieñ:ncÈie eli¡ni¡e¡æn.

- (Nos) dr¡urrcere cplossirgen zijn er ook: b.v. te vi:den i¡ het verpcrnpe¡t

van het hÍtlsnat€riaal zoals bÍj ce¡renÈ en vliegas q¡el rærdt aargetrrcf-
fen. Voor vergelijldcaJ€ produlcterr als scrnnige ¡ni¡elalen zcnr dit ook
]<unner¡. De h¡ens€n van afnene¡:s en de econc¡ni,sdre waa¡de van een prodr:]ct
qpelen ee¡r ro1.

- zelflossers: l<an b.v. bij ttitk ca:riers en a¡dere schepen net cp het
schip, cp afstard be¿ierrl, een lcperde bard systeerr i¡ het nrim. voor
beeld bíj grint: order veel lawaaí r¡a¡r zelflosserd zeeschþ naar ticÌ¡ter!
Aansluitent cp zulke q¿staæn hoort dan rntur:rlijk een cmkaste en afgezo-
gen trecàter net trunlcer cm het produlG te ontrrargen.
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Zelflosserrie loodsen lc¡¡rner¡ van hetzelfde prircipe/q¿steem gebnrik nrake¡r.

Men elimi¡¡eert dan het betreden van de loods dær b.v. pay-loaders, die het

produlct, rran A naar B nceten brergen ¡ret alLe stoffige gevolgen van dien

voor de dlauffeur.

¡faat¡egelen bij trecåters en h.lril<e¡:s en ladirq/læsirg:
- Ee¡ sÈorEtreclrter ¡rpet vol blijven, arde¡:s laijg je fa*, va¡r sclroorsteen-

werkirg en veel stof. Voelers in de trechter ]q:r¡nen dit voor]<cnen:

Gcfrrisch fij}<È het te lo:nnen, rnaar i¡ de pralctijk geeft het wel wat

prdlenen, storirgsgevoeli$teid e. d.

- saraafven¡stùS bij de grijperJ.æsi-rg geeft enezijds nirder stof, rnaar

neer slijtage en orderlrcr:d i¡ de t¡ecåter. Dit ¡<an ordew:arqen worden

door de vrard te voorzien r¡an snellreidsbeperkerde ridtels, r¡ùaardoor het
produlcÈ ¡ni¡der kans kijgt cm in gzote s¡elheid largs de warden te
rhu::en.

- Het ver¡ni¡deræn van de rralhoogte door de )o:aaff€ester (die cnrerigens zelf
het liefst niet vlak bor¡er¡ de tr:r¡l<er rpet lcøen net een bewegerrte cat,
rraar op grcrte¡€ afstard zijn waste cabi¡¡e zcu ncetæn hebben) i¡ ccrnbirta-

tie ¡ret crrkasEùq en afarigirg aan de r-arden van de hJnker, geefL goede

r.esrrltate¡r. Ùrlerdrul< in de tn:nlcer i-n cc¡rbi¡atie net mÞer terugslag-
)cle¡perr is ook een uitvoerirg.

- Varnrit b.v. een zeeschþ via een tredrter naar een t¡radrtauto lossen en

laden l<a¡¡ via ver^sclrillerde prilcipes van trecåterlcedierrirg: het ee¡¡der

genoqrde tcn-nvEje hiten de rn:adrtuagencabine, ianerd c6r het t¡echter-
borrtes voor de bedieniry (duur wanneer tret crn koÉe blootstelLirg gaat

zr:Lt u zqgæ), afstardbeåienùg r¡an de tredtter aan de lo:aannadti¡ist
getven of een cperator j¡r een c¡hi¡e bedient ve¡:scùrillerde tJ€chter/
vraclrtwagenccrnbi¡aties via spiegels en de zijde die ret een perspeJ( plaat
is didr@enaal<È en de arde¡æ drie door ruÞer.

- Bij het storten i¡r een loods is ook de valhoogrte \rdn grote ùvloed op de

stofontwjJ<l<e1Írg. Telescæererde sÈorîkokers of een glijgoot )<unnen de

valsneüreid beperken. Tijdens het r¡rllen r¡an de loods npet er geen

personeel aanr,,iezig zijn: een uitdagfuq voor lay<rt en werkorganisatie.
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