Wie is de gasdokter en wat doet hij?
Oorsprong ligt in het VBT (veiligheidsbesluit tankschepen d.d. 30 juli 1974)
Het besluit bevat regelingen ter uitvoering van de Veiligheidswet 1934, betreffende bepaalde
gevaarlijke werkzaamheden aan boord van tankschepen, zoals:
•
•

Schoonmaakhandelingen
Werkzaamheden in de zin van scheepsreparaties

Sinds 1997 zijn deze regels verankert in de Arbowet
•
•
•

Arbeidsomstandighedenregeling
Hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen
§ 4.1 art 4.1 t/m 4.15 veiligheid aan op of in tankschepen

ADNR zie Hoofdstuk 7.1 droge ladingschepen: 7.1.3.8
Reparatie en onderhoudswerkzaamheden
•
•

Reparatie en onderhoudswerkzaamheden in de beschermde zone en aan dek
langsscheeps tot 3,00 mtr voor en achter de beschermde zone
Die het gebruik van vuur of elektrische stroom vereisen of waarbij vonken kunnen
ontstaan, mogen niet worden uitgevoerd tenzij er een toestemming van de
plaatselijke autoriteit of een veiligheids- en gezondheidsverklaring (gasvrij verklaring)
voor de beschermde zone aanwezig is.

ADNR zie Hoofdstuk 7.2 droge Tankschepen: 7.2.3.8
Reparatie en onderhoudswerkzaamheden
•

Reparatie en onderhoudswerkzaamheden, die het gebruik van vuur of elektrische
stroom vereisen of waarbij vonken kunnen ontstaan, mogen niet worden uitgevoerd
tenzij er een veiligheids- en gezondheidsverklaring (gasvrij verklaring) voor het schip
aanwezig is.

De Gasdokter is:
•
•
•
•
•

Is vakbekwaam
Heeft verstand van explosieve gassen en dampen
Heeft verstand van giftige en gevaarlijke stoffen
Weet hoe hij wet en regelgeving moet toepassen
Is in het bezit van de juiste meetapparatuur

Op zijn aanwijzing zullen bij specifieke werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Tanks moeten worden geopend
Dubbele bodems door hem worden onderzocht
Aanvullend moeten worden gereinigd
Nogmnaals moeten worden geventileerd
Leidingen en afsluiters worden opengezet ter inzage

Als het schip naar zijn metingen en bevindingen gereed is voor de werkzaamheden geeft de
gasdokter een van de volgende Veiligheids- en Gezondheidsverklaring af:
Nummer 10
Nummer 11
Nummer 12/1 en 12/2
Nummer 13/1 en 13/2
Nummer 31
Nummer 32
Nummer 33
Nummer A4
Nummer 20
Elk V&G certificaat heeft zijn eigen toepassing, is toegespitst op specifieke werkzaamheden
en heeft zijn eigen beperking bijvoorbeeld ten aanzien het kiezen van een ligplaats.
De beperkingen:
•
•
•
•
•

Werken met vuur zonder veiligheids en gezondheidsverklaring mag niet!!
Kan alleen worden toegestaan indien word voldaan aan de voorwaarden
omschreven in art. 4.11 van de regeling
Werken met vuur zonder veiligheids en gezondheidsverklaring binnen 25mtr van de
ladingzone: mag niet!!
Kan alleen worden toegestaan indien word voldaan aan de voorwaarden
omschreven in art. 4.12 van de regeling
Melding maken van de werkzaamheden: art. 4.13

Conclusie
•
•
•
•
•

Veiligheid kost geld
Neem de verantwoordelijkheid
Laat u desgewenst vooraf adviseren
De veiligheids- en gezondheidsverklaring niet als het sluitstuk zien
De gasdokter werkt voor u en uw medewerkers (collega’s)
METEN IS WETEN !!!
Laat het niet zijn “had ik maar gemeten dan had ik het geweten”

