
Oplossing in verband met gevaarlijke stoffen en hygiëne. 

• Inventariseer alle mogelijke stoffen die als gevaarlijk herkenbaar zijn.  

• Beschouw stoffen die niet herkenbaar zijn ook als gevaarlijk. 

• Aan de hand van deze lijst moet beoordeeld worden welke stoffen nodig zijn aan boord.  

• Alle producten die niet nodig of mogelijk zelfs verboden zijn, moeten via een door de 
ontvanger voorgeschreven methode aangeboden worden aan de afvalverwerker. 

• Maak een lijst van alle nog aan boord zijn gevaarlijke stoffen en waar ze zijn opgeslagen. 

• Sla verf en de bijbehorende oplosmiddelen zodanig op dat deze ruimte altijd geventileerd 
wordt. Dit mag een afzuiging zijn met natuurlijke trek. Zoals een aan dek geplaatste kast 
die van onderen en aan de bovenzijde voorzien is van ventilatieopeningen. Indien deze 
kast onderdeks geplaatst is,moet de kast of de ruimte zijn voorzien van een bewaakt 
mechanisch afzuigsysteem. Dat wil zeggen dat als de afzuiging niet werkt dit gemeld 
wordt in de stuurhut. 

• Plaats in of nabij iedere opslag van gevaarlijke stoffen een lijst met de aanwezige 
producten plus in een afgesloten map de gevarenkaarten van de aanwezige stoffen. 

• Volg dezelfde procedure met stoffen voor (huishoudelijk) gebruik. Beoordeel streng of 
bepaalde producten echt wel nodig zijn. Er zijn tegenwoordig betere en minder 
gevaarlijke middelen dan bleekwater om de toiletpot te reinigen. 

• Plaats ook in de kast met huishoudmiddelen een inventarislijst en een mapje met de 
bijhorende gevarenkaarten. 

• In de machinekamer moet geen dieselolie aanwezig zijn of gebruikt worden om schoon te 
maken. Er zijn tegenwoordig veel veiliger en minder gevaarlijke ontvettingsmiddelen. 
Bedenk dat poetslappen gedrenkt in diesel of zelfs met smeerolie heel gemakkelijk tot 
(zelf) ontbranding kunnen komen. 

• Indien koolzuursneeuwblussers (CO2 blussers) aan boord beschikbaar zijn, gebruik deze 
dan nooit in de woning of in andere kleine besloten ruimtes. Zelfs het gebruik in de 
machinekamer zou eigenlijk alleen mogen gebeuren door personen die uitgerust zijn met 
perslucht apparatuur.  

• Moet er onderdeks of in de woning geschilderd worden en zijn er redenen om dit met 
alkyd (niet watergedragen verf) te doen, garandeer dan een optimale ventilatie ter 
plaatse. Eventueel d.m.v. mechanische afzuiging. 


