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1 Basisbegrippen in relatie tot  
ladinggassen

Men vindt dat er een verbod moet komen op de import van goederen in containers die gegast zijn 
met bestrijdingsmiddelen. Elk jaar komen enkele miljoenen containers (tussen de 4 à 10 miljoen) 
de Nederlandse haven binnen met goederen uit verschillende werelddelen. Ongeveer twee miljoen 
containers zijn bestemd voor de Nederlandse markt. Circa 60% van deze containers bevat hoge 
concentraties giftige gassen, met name door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waarmee de 
containers worden behandeld. Meestal ontbreken ook waarschuwingstekens. Mensen die met deze 
stoffen in aanraking komen, lopen ernstige gezondheidsrisico’s. De afgelopen tijd zijn er nogal eens 
ongevallen in het nieuws geweest, waarbij werknemers bij het ‘uitpakken’ van gegaste containers 
zeer ernstige gezondheidsklachten hebben opgelopen. Naast deze incidenten zijn er ook risico’s voor 
consumenten door blootstelling aan restanten van deze bestrijdingsmiddelen in allerlei geïmporteerde 
gebruiksgoederen en voedingsmiddelen. De risico’s van gassing zijn onacceptabel, vooral omdat er 
goede alternatieven zijn.

Nederland is een voorloper op het gebied van aanpak van gevaarlijke stoffen in containers. De intentie 
is dat Nederlandse afnemers contractuele eisen gaan stellen (of hebben gesteld) aan hun leveranciers 
over het gebruik van gas. Een ander item is dat het sinds maart 2010 in Europa verboden is het gassen 
van containers te verrichten met methylbromide. Dit besluit vloeit voort uit een informeel akkoord over 
de wijziging van de ozonverordening dat het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese 
Unie (EU) hebben bereikt. De wijziging van de verordening was nodig om op Europees niveau de 
uitstoot van ozonlaag aantastende stoffen verder tegen te gaan. Ook wordt hiermee de regelgeving 
vereenvoudigd. De nieuwe regelgeving heeft niet alleen een positief effect op de ozonlaag maar ook 
op het klimaat. De EU heeft dit verbod daadwerkelijk ingevoerd en oud-minister Jacqueline Cramer 
heeft bij de Europese Commissie een actieve lobby gevoerd om iets aan de problematiek van gegaste 
containers te doen. Gedurende haar ambtsperiode heeft ze in de Raad voor Europese milieuministers 
meerdere keren opgeroepen om dit probleem ook op wereldschaal verder op te pakken. Methylbromide 
zal in 2015 wereldwijd verboden zijn om te gebruiken voor begassing, met uitzondering van kritische 
toepassingen.
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Bij het openen en betreden van een zeecontainer kan de medewerker blootgesteld worden aan gassen 
die direct, of op termijn, schade kunnen toebrengen aan de gezondheid door vergiftiging, bedwelming 
of verstikking. Ook is het mogelijk dat het gasmengsel explodeert. De gassen worden bewust toe-
gevoegd tijdens het laden van de container of ontstaan tijdens het transport. Een voorbeeld van het 
eerste zijn de gassen die aantasting van de lading of de verpakkingsmiddelen door ongedierte voor-
komen. En voorbeelden van de tweede situatie zijn de gassen die ontstaan door het uitdampen van 
fabricagestoffen en door (chemische) processen in de lading. De gassen zijn veelal reuk- en kleurloos 
en de aanwezigheid van deze gassen blijkt niet altijd uit de vervoersdocumenten.

Containers komen met alle soorten ladingen naar en worden vervoerd door Nederland. Vooral vanuit 
het Verre Oosten, Amerika en Afrika komen zeecontainers het land binnen, die gegast zijn tegen 
ongedierte. Helaas is dit niet alleen dodelijk voor het ongedierte, maar lopen mensen ook een groot 
gevaar. Vooral de medewerkers in een bedrijf die deze containers moeten lossen, lopen een groot 
gezondheidsrisico. Het is daarom van belang om iedere container te controleren op gas. Niet alleen 
gifgas is een probleem maar er kunnen ook, afhankelijk van de soort lading, gassen vrijkomen door 
bijvoorbeeld uitdampen van verflakken, verpakkingsmaterialen en stuwhout tijdens het transport. Ook 
kan er een oxidatieproces plaatsvinden tijdens het transport, waardoor er een te laag zuurstofgehalte 
ontstaat in de container. 
 

Sticker: gasvrij.

Sticker: niet gasvrij.

Een deel van de containers die aankomen in de Nederlandse 
havens, blijkt namelijk gevaarlijke gassen te bevatten in te hoge 
concentraties. Dit kan gevaar opleveren voor werknemers die de 
containers (moeten) openen. Ook consumenten die producten uit 
gegaste containers gebruiken, kunnen bepaalde risico’s lopen.

Containers kunnen ‘actief gegast’ zijn of ‘niet-actief gegast’. 
Actief gegast betekent dat een container stoffen bevat die  
bewust zijn toegevoegd om  
te voorkomen dat insecten en 
andere organismen Nederland 
en/of Europa binnenkomen. 

Niet-actief gegast wil zeggen dat 
de producten, die in de container 
worden vervoerd, stoffen uitdam-
pen die gevaarlijk kunnen zijn.
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Het ontstaan of het toevoegen van gevaarlijke gassen in zeecontainers kan voorkomen worden 
door een bronaanpak: er wordt gekozen voor alternatieve methoden voor ongediertebestrijding en/
of voor alternatieve fabricagestoffen. Echter, de ontvanger of de vervoerder kan hier beperkt invloed 
op uit oefenen. Een bronaanpak kan alleen een succes worden als meerdere belanghebbenden zich 
hiervoor inzetten. Taak van de werkgever is te zorgen dat zijn werknemer zonder gevaar voor zijn 
gezondheid de zeecontainer kan openen en betreden. De werkgever zal volgens artikel 3.5g van 
het Arbo-besluit dienen te onderzoeken of een zeecontainer gevaarlijke gassen bevat. En zo ja, 
maatregelen moeten nemen om het gevaar voor de gezondheid van de medewerker af te wentelen. 
Het maakt niet uit of de werkgever een ontvanger of een vervoerder is. In de dagelijkse praktijk voert 
meestal de ontvanger het genoemde onderzoek uit en neemt de nodige maatregelen, waaronder het 
(laten) verrichten van een gasmeting. Dat ontslaat de vervoerder niet van zijn verplichting volgens dit 
wetsartikel; hij dient met de ontvanger afspraken te maken, zodat zijn medewerkers ‘veilig’ kunnen 
werken. Om het vorenstaande voor de medewerkers te bereiken dient men allereerst op de hoogte te 
zijn en kennis te hebben van een aantal basisbegrippen in relatie tot ladinggassen, zoals de samen-
stelling van lucht, zuurstof, brand- en explosierisico, toxische stoffen, sorptie-effecten en grenswaarden, 
die hierna stapsgewijs worden behandeld.

1.1 Lucht

Lucht is het gasmengsel in de onderste lagen van de atmosfeer. De samenstelling van lucht op de aarde 
bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas en 21% uit zuurstofgas. De resterende 1% lucht bevat sporen 
van edelgassen, een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp (0,7%), en koolzuurgas dat ook in hoeveel-
heid sterk kan wisselen. In de buitenlucht is de hoeveelheid koolstofdioxide (of koolzuurgas) ongeveer 
0,03%; echter in een woning kan dit, als er gestookt of gekookt wordt, veel hoger zijn. Door hogere 
mondiale concentraties versterkt dit gas het broeikaseffect op aarde. Sinds de industriële revolutie is de 
concentratie toegenomen van ongeveer 0,03% naar inmiddels bijna 0,04%. De samenstelling van de 
lucht varieert met de hoogte. Omdat stikstof (massagetal 14) minder weegt dan zuurstof (met massagetal 
16) is er op grotere hoogte verhoudingsgewijs minder zuurstof aanwezig. Droge lucht (die dus weinig 
waterdamp bevat) is een zeer goede warmte-isolator en heeft ook een lage warmtecapaciteit. Daarom 
wordt droge lucht gebruikt in dubbel glas voor het isoleren van gebouwen. In onderstaande tabel is de 
chemische samenstelling van de normale omgevingslucht weergegeven:

Stof % van het volume in droge lucht

Stikstof (N2) 78,09%

Zuurstof (O2) 20,94%

Argon (Ar) 0,93%

Koolstofdioxide (CO2) 0,03%

Neon (Ne) 0,0018%

Helium (He) 0,00052%

Methaan (CH4) 0,00022%

Krypton (Kr) 0,00010%

Distikstofoxide (N2O) 0,00010%

Xenon (Xe) 0,00008%

Waterstof (H2) 0,00005%

Normaal gesproken bevat lucht waterdamp, die ongeveer 1% van het volume van het totale mengsel 
beslaat. De concentraties die in bovenstaande tabel zijn weergegeven, blijven constant of variëren erg 
langzaam. 
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