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Ministerie van Defensie

Datum
Onderwerp Besluit op uw Wob-verzoek 

Geachte ,

Bij brief van 15 maart 2019 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna 
Wob). U verzoekt informatie over de bescherming van defensiepersoneel tegen 
lasrook vanaf 1 januari 2010. U verwijst in uw verzoek naar de Arbocatalogus 
Defensie die op 24 maart 2015 is vastgesteld door de sociale partners van de 
sector Defensie. Specifiek vraagt u naar de oplevering van de Arbocatalogus met 
het onderwerp 'lasrook'. Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u 
als volgt.

De Arbocatalogi Defensie maken deel uit van het Veiligheidsmanagementsysteem 
Defensie en zijn bedoeld om het personeel veilig te laten werken. Vanaf 2014 is 
de planning voor oplevering van een arbocatalogus lasrook een aantal keer 
aangepast. Verder is besloten geen separate arbocatalogi voor de verschillende 
gevaarlijke stoffen op te stellen, maar een algemeen overkoepelend 
kaderdocument voor gevaarlijke stoffen met daarbij 'stof'-specifieke bijlagen, 
zoals bijvoorbeeld lasrook. De bijlage lasrook wordt momenteel behandeld in de 
daarvoor geldende overlegfora en zal na vaststelling worden toegevoegd aan het 
algemene kader voor gevaarlijke stoffen.

Naar aanleiding van uw verzoek zijn in totaal 161 documenten aangetroffen:
13 vergaderverslagen van de werkgroep Dieselmotoremissie (DME)- 
lasrook;
7 eindrapportages onderzoek blootstelling lasrook;
4 plannen van aanpak (PvA's) onderzoek blootstelling lasrook;
1 aanwijzing Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV);
136 concepten, voorbereidingsstukken, e-mails.

De documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit 
is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit 
de inventarislijst. De documenten zijn beoordeeld op grond van de Wob.

Vergaderverslagen. PvA's. eindrapportages en aanwijzing HDBV 
Alle verslagen van de werkgroep Dieselmotoremissie (DME)-iasrook 
vergaderingen, PvA's, eindrapportages en de aanwijzing HDBV-021 maak ik 
(gedeeltelijk) openbaar (1, 16, 25, 28, 37, 50, 60, 77, 90, 95, 110, 123, 141, 149 
t/m 160).
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De documenten 1, 16, 25, 28, 37, 50, 60, 77, 90, 95, 110, 123 en 141 bevatten 
allen persoonlijke beleidsopvattingen. Op grond van artikel 11, eerste lid, van de 
Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moet worden begrepen: nota's van 
ambtenaren aan hun politieke en ambtelijke leidinggevenden, correspondentie 
tussen onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten 
van stukken, agenda's, notulen en samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen. Het interne karakter van een document wordt bepaald door het 
oogmerk waarmee het stuk is opgesteld. De steller van het document moet de 
bedoeling hebben gehad dat het zou dienen voor gebruik binnen de overheid.
De vertrouwelijkheid van het intern beraad beoogt een ongehinderde bijdrage van 
ambtenaren en betrokkenen bij de beleidsvorming en voorbereiding hiervan, te 
waarborgen. Zij moeten in alle openheid onderling kunnen communiceren. Onder 
persoonlijke beleidsopvattingen worden bijvoorbeeld verstaan: meningen, 
opinies, commentaren, voorstellen en conclusies met de daartoe gevoerde 
argumenten.
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In de documenten staan veronderstellingen, commentaren, voorstellen, 
mededelingen en conclusies opgenomen die verband houden met desbetreffende 
bestuurlijke aangelegenheid. Defensiemedewerkers moeten vertrouwelijk en 
vrijelijk met elkaar kunnen communiceren om tot een afgewogen beslissing te 
komen. Afwegende het belang van deze interne communicatie en het publieke 
belang bij openbaarmaking, acht ik het eerste zwaarder wegen. Ik besluit om die 
informatie niet openbaar te maken op grond van artikel 11, eerste lid, van de 
Wob.

Voorbereidinasstukken
De documenten die ter voorbereiding dienen op de vergaderingen van de 
werkgroep DME-lasrook en de concept bijlage lasrook (2 t/m 7, 17 t/m 22, 26, 
27, 29 t/m 36, 38 t/m 49, 51 t/m 59, 61 t/m 75, 78 t/m 88, 91 t/m 94, 96 t/m 
109, 111 t/m 122, 124 t/m 140 en 142 t/m 148 en 162) besluit ik niet openbaar 
te maken op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob.

De documenten die niet openbaar gemaakt worden zijn concepten, 
werkdocumenten met meerdere track changes, agenda's, e-mails met af- en 
aanmeldingen, opvattingen, stellingen en vragen ter voorbereiding op de 
werkgroep DME-lasrook vergaderingen. De informatie die voorafgaande aan een 
vergadering is aangeleverd wordt tijdens de vergadering besproken. Nu de 
verslagen van alle vergaderingen (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt volsta 
ik met een verwijzing hiernaar. Het belang dat ambtenaren onderling ongestoord 
moeten kunnen communiceren ter voorbereiding op een vergadering of om tot 
een definitieve nota of arbocatalogus te komen acht ik in dit geval zwaarder 
wegen dan het belang van openbaarmaking. Daarnaast komt deze informatie tot 
uiting in de openbaar gemaakte stukken.
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Buiten reikwijdte verzoek
De documenten 8 t/m 15, 23, 24, 76 en 89 vallen buiten de reikwijdte van uw 
verzoek. Het betreffen (globale) overzichten van de diverse laslocaties bij 
defensie. De documenten met de laslocaties bevatten geen specifieke informatie 
met betrekking tot de bescherming van personen tegen lasrook, daarom besluit ik 
deze documenten niet openbaar te maken.

Ten aanzien van de documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt zijn 
in voorkomend geval persoonsgegevens, zoals namen, handtekeningen en 
contactgegevens, van ambtenaren van het ministerie van Defensie onleesbaar 
gemaakt. Ik ben van oordeel dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer in die gevallen prevaleert boven het belang van openbaarmaking, 
waarbij ik heb overwogen dat de persoonsgegevens niets toevoegen aan de 
inhoud van de documenten (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de 
Wob).
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

De Minister van Defensie 
voor deze

Mr. GiE.A. van Graai

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister 
van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, 
Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het 
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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Datum Inventarislijst Lasrook

Algemeen
18-8-2011 Verslag Ie vergadering werkgroep DME-lasrook

Beoordeling Wob

art. 10.2.e, 11

Bijzonderheden/vragen

E-mail

2 27-6-2011 Agenda en bescheiden (alg)
3 2-3-2011 FW Welders Can Breathe Easier With Chromium-Free Alloy
4 15-9-2011 Lasrook.msg
5 6-7-2011 E-mail met bijlage (attachment) NIL risico's
6 9-8-2011 RE lasprocessen ihkv werkverband lasrook defensie
7 23-6-2011 RE lassen.msg
8 6-7-2011 Lasrook inventarisatie
9 4-7-2011 Gedeeltelijke inventarisatie CLSK
10 5-7-2011 Gedeeltelijke inventarisatie DM0
11 6-7-2011 Globaal overzicht CZSK
12 5-7-2011 Format Lasrook inv, DM0
13 24-6-2011 E-mail met bijlage CDC
14 29-6-2011 Inventarisatie lasrook CLSK
15 6-5-2011 FW Inventarisatie lasrook CLAS definitief

16 2-11-2011 Verslag 2e vergadering werkgroep DME-lasrook

art- 11 niet openbaar maken
openbaar: https://phys.org/news/2011-02-welcnletopenbaar maken 
art. 11 niet openbaar maken
reeds openbaar: https://docplayer.nl/38002022niet openbaar maken
art. 11 
art. 11
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek

art. 10.2.e, 11

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

E-mail
17 10-10-2011 Agenda en bescheiden tbv de 2e bijeenkomst werkgroep (1)
18 10-10-2011 Agenda en bescheiden tbv de 2e bijeenkomst werkgroep (2)
19 12-7-2011 RE concept verslag Ie vergadering Lasrook
20 18-10-2011 Concept verslag 2e bijeenkomst lasrook
21 17-10-2011 Onderbouwing verbetercheck lasrook
22 25-8-2011 FW PBM's tegen lasrook
23 2-8-2011 Format Lasrook Inventarisatie DM0
24 19-9-2011 Inventarisatie lasrook CZSK

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11
valt buiten reikwijdte van verzoek 
valt buiten reikwijdte van verzoek

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

27-1-2012 Verslag 3e vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, 11

E-mail
26 5-12-2011 Agenda en bescheiden
27 24-10-2011 RE Las-autoriteit

art. 11 
art. 11

niet openbaar maken 
niet openbaar maken

11-4-2012 Verslag 4e vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, 11

E-mail
29 19-3-2011 Agenda en bescheiden 4e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
30 12-1-2012 FW gebruik 5xbeter
31 27-3-2012 Concept verslag 4e bijeenkomst
32 14-3-2012 FW AC lasrook

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken



33 28-2-2012 FW Lasrook
34 12-1-2012 Gebruik tooi www.Sxbeter
35 27-2-2012 Lasrook actiepunt 3.1
36 5-4-2012 Terugkoppeling mbt je opmerking

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

13-6-2012 Verslag 5e vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, 11, valt buiten reikwijdte van verzoek

E-mail
38 11-5-2012 Agenda en bescheiden tbv de 5e bijeenkomst
39 11-5-2012 Arbocatalogus Lasrook concept 20-04-2012
40 17-4-2012 Arbocatalogus Lasrook concept 16042012
41 24-5-2012 Concept verslag 5e bijeenkomst
42 31-5-2012 Datasheet lasrook
43 20-3-2012 Agenda en bescheiden tbv de 4e bijeenkomst
44 15-5-2012 RE Agenda en bescheiden tbv 4e bijeenkomst
45 27-3-2012 Lasrook
46 25-4-2012 Nieuwe conceptversie catalogus lasrook
47 17-4-2012 RE arbocatalogus lasrook concept
48 27-3-2012 WG Lasrook enkele opmerkingen concept lasrook
49

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11

24-1-2005 Concept TNO-rapport 2004-GGI-R023 Ontwikkeling van een Modelwerkplaats Lassiart. 11

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

19-9-2012 Verslag 6e vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, 11, valt buiten reikwijdte van verzoek

E-mail
51 12-7-2012 Agenda en bescheiden tbv de 6e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
52 15-6-2012 AC lasrook H6
53 24-5-2012 FW conceptverslag 5e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
54 8-6-2012 Concept verslag 6e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
55 8-6-2012 FW lasrook
56 19-7-2012 Lasrook
57 12-6-2012 RE AC lasrook 6000
58 19-6-2012 RE AC lasrook H6
59 11-6-2012 Welding Safety Datasheet

60 16-11-2012 Verslag 7e vergadering werkgroep DME-lasrook

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11

art. 10.2.e, valt buiten reikwijdte van verzoek

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

E-mail
61 10-10-2012 Agenda en bescheiden tbv 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook art. 11 niet openbaar maken
62 12-10-2012 Agenda en bescheiden tbv 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook art. 11 niet openbaar maken
63 12-10-2012 RE Agenda en bescheiden tbv 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook art. 11 niet openbaar maken
64 27-8-2012 Arbocatalogus Defensie Lasrook artikel 5040-5041 art. 11 niet openbaar maken
65 25-10-2012 Concept verslag 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook art. 11 niet openbaar maken
66 30-7-2012 FW AC lasrook art. 11 niet openbaar maken
67 8-10-2012 Lasrook art. 11 niet openbaar maken
68 11-10-2012 RE Agenda en bescheiden tbv 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook art. 11 niet openbaar maken
69 17-10-2012 RE Rapport meting bij lasinstructie Soesterberg art. 11 niet openbaar maken
70 9-10-2012 RE WDS art. 11 niet openbaar maken
71 21-8-2012 RE arbocatalogus meting lasrook art. 11 niet openbaar maken



72 20-9-2012 RE lasrook
73 10-10-2012 RE rapport meting bij lasinstructie Soesterberg
74 18-9-2012 RE WDS
75 16-10-2012 RE Agenda en bescheiden tbv 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
76 24-7-2012 Overzicht lasrooksituaties

77 23-1-2013 Verslag 8e vergadering werkgroep DME-lasrook

E-mail
78 3-12-2012 Agenda en bescheiden tbv de 8e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
79 6-12-2012 Agenda en bescheiden tbv de 8e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
80 23-10-2012 RE een 2e actiepunt uit de 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
81 7-1-2013 Concept verslag 8e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
82 19-10-2012 Een 2e actiepunt uit de 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
83 18-10-2012 Een actiepunt uit de 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
84 19-10-2012 RE rapport meting las-instructie Soesterberg
85 27-11-2012 Re lasrook
86 19-10-2012 Re Rapport meting bij las-instructie Soesterberg
87 3-12-2012 RE WDS
88 31-10-2012 RE Een actiepunt uit de 7e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
89 30-10-2012 Re lasrook totaaloverzicht versie 29-10-2012

90 1-2-2013 Verslag 9e vergadering werkgroep DME-lasrook

E-mail
91 31-1-2013 Agenda en bescheiden tbv 9e bijeenkomst werkgroep DME-Lasrook
92 29-1-2013 Agenda en bescheiden tbv 9e bijeenkomst werkgroep DME-Lasrook
93 8-2-2013 Concept verslag 9e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
94 18-12-2012 RE ventilatievoudberekeningen ikv lasrook

95 29-3-2013 Verslag 10e vergadering werkgroep DME-lasrook

E-mail
96 5-3-2013 Agenda en bescheiden tbv 10e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
97 6-3-2013 Agenda en bescheiden tbv 10e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
98 7-3-2013 Agenda en bescheiden tbv 10e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
99 12-3-2013 5300 Onderhoud Edk
100 5-3-2013 RE agenda en bescheiden tbv 10e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
101 12-3-2013 Concept Arbocatalogus Lasrook
102 14-3-2013 Concept verslag verg werkgroep DME-lasrook
103 5-3-2013 Foto leslocatie onderwaterlassen
104 25-2-2013 FW Contactpersoon onderwaterlasopleiding
105 15-2-2013 FW Plasma snijden
106 1-2-2-13 FW richtlijn lasrook
107 5-3-2013 Loodlassen accutestcentrum
108 4-3-2013 uitvoering actiepunten versus 10e vergadering DME-lasrook
109 19-3-2013 5300 Onderhoud Edk

art. 11 
art, 11 
art. 11 
art. 11
valt buiten reikwijdte van verzoek

art. 10.2.e, valt buiten reikwijdte van verzoek

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11
valt buiten reikwijdte van verzoek

art. 10.2.e, valt buiten reikwijdte van verzoek

art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11

art. 10.2.e, valt buiten reikwijdte van verzoek

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken 
niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken



110 4-6-2013 Verslag lie vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, 11, valt buiten reikwijdte van verzoek

E-mail
111 16-4-2013 Agenda en bescheiden tbv 11e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
112 30-1-2013 RE Agenda en bescheiden tbv 9e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
113 22-4-2013 Concept verslag 11e verg lasrook
114 22-5-2013 concept verslag verg werkgroep DME-lasrook
115 25-3-2013 FW concept verslag 10 verg lasrook
116 13-3-2013 Naamloos
117 29-3-2013 FW AC lasrook
118 17-4-2013 FW Welding data sheets
119 16-402913 Reactie AC lasrook
120 19-3-2013 Toelichting foto's loodlassen en onderwaterlassen
121 4-6-2013 Verslag 11e verg lasrook
122 6-5-2013 Verslag lasrook

art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken
art. 11 niet openbaar maken

13-8-2013 Verslag 12e vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, 11, valt buiten reikwijdte van verzoek

E-mail
124 17-6-2013 agenda en bescheiden tbv 12e bijeenkomst art. 11 niet openbaar maken
125 20-6-2013 agenda en bescheiden tbv 12e bijeenkomst art. 11 niet openbaar maken
126 14-6-2013 Aangepast tekst art. 11 niet openbaar maken
127 19-4-2013 actiepunt 10.5 art. 11 niet openbaar maken
128 12-6-2013 actiepunt 11.5 art. 11 niet openbaar maken
129 10-6-2013 actiepunt in relatie catalogus lasrook art. 11 niet openbaar maken
130 21-5-2013 RE onderwaterlassen art. 11 niet openbaar maken
131 4-5-2013 Concept verslag vergadering DME-lasrook art. 11 niet openbaar maken
132 22-5-2013 FW Welding data sheet art. 11 niet openbaar maken
133 13-5-2013 FW Welding data sheet art. 11 niet openbaar maken
134 23-4-2013 Lasrook DM0 art. 11 niet openbaar maken
135 20-6-2013 Onderwaterlassen OTCLOG art. 11 niet openbaar maken
136 18-6-2013 RE agenda en bescheiden tbv 12e bijeenkomst werkgroep DME art. 11 niet openbaar maken
137 2-5-2013 RE lasrook DM0 art. 11 niet openbaar maken
138 2-5-2013 RE lasrook OMO art. 11 niet openbaar maken
139 21-6-2013 ventilatie art. 11 niet openbaar maken
140 6-6-2013 WDS'n art. 11 niet openbaar maken

20-11-2013 Verslag 13e vergadering werkgroep DME-lasrook art. 10.2.e, valt buiten reikwijdte van verzoek

E-mail

142 8-10-2013 Agenda en bescheiden tbv 13e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
143 1-8-2013 Aangepast verslag(je) werkbezoekvisuele beoorldeing onderwater lassen
144 7-10-2013 Actiepunt AC lasrook
145 23-10-2013 Re concpet verslag 13e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
146 23-10-2013 Concept verslag 13e bijeenkomst werkgroep DME-lasrook
147 20-8-2013 RE mobiele installaties en mogelijk (te) vervallen laslocaties
148 11-9-2013 RE overdracht meting lasrook besloten ruimte bij DBGS

art. 11 niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken

art. 11 niet openbaar maken



CZSK

149 11-2-2015 Eindrapportage onderzoek blootstelling aan lasrook in Dok VI
150 21-4-2015 Plan van aanpak blootstelling aan lasrook in gebouw Casco I
151 19-11-2015 Eindrapportage onderzoek lasrook blootstelling in gebouw Casco
152 19-6-2017 Plan van Aanpak onderzoek blootstelling aan lasrook bij TP6
153 13-2-2019 Eindrapportage vervolgonderzoek blootstelling lasrook bij TP6

art.l0.2.e 
art. 10.2.e 
art.l0.2.e 
art.10.2.e

CLAS

154 17-6-2015 Plan van aanpak lasrook bij basisopleiding art.10.2.e
155 31-8-2015 Eindrapportage blootstellingsbeoordeling lasrook Matlogco locatie Leusden art.l0.2.e
156 17-5-2016 Eindrapportage blootstellingsbeoordeling lasrook, lasopleiding OTCLog art.l0.2.e
157 4-5-2017 Plan van aanpak Lasrook vervolgmetingen lasrook OTClog art.10.2.e
158 29-3-2018 Eindrapportage blootstellingsbeoordeling lasrook OTClog art.10.2.e

159
CLSK

4-2-2015 Advies blootstelling lasrook werkcentrum Vliegbasis Eindhoven art.l0.2.e

Overig
160 14-3-2019 Aanwijzing HDBV-021
161 17-5-2019 Concept bijlage lasrook

art.10.2.e 
art. 11 niet openbaar maken



1
Ministerie van Defensie

vers ag

Betreft

Vergaderdatum en -tijd
Werkgroep DME - Lasrook 
Ie vergadering Lasrook d.d. 8 juli 2011

AANWEZIG:
Dhr (JvdR) HDP/DPB (vz)
Mw. (NvG) Centrales voor overheidspersoneel
Mw. (MY) Arbodienst Defensie
Dhr (JH) CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr (JA) CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Dhr (AV) CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr (MtH) DMO/ST/RBO/STAF
Dhr (TS) CDC/BGGZ/CEMG
Maj (WJ) CDS/DAOG/Sie Arbo
Dhr (ML) CDC/BG GZ/ARBODF
Maj (PV) HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. (HW) DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Mw. (EdK) KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalid)
Dhr. (PB) CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Mw. (TH) Sr. Stafmdw Arbo DP&O BS/P&O-staf 

(agendalid)

1. Opening

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie.nl

Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

T +31 
MDTN 
F +31

aMINDEF.NL

Datum

t 8 AÜG. im
Onze referentie
BS/2011026745

Notulist
Maj I

Bij beantwoording datum/ 
onze referentie en betreft 
vermelden.

Vz heet de deelnemers welkom bij deze 1® bijeenkomst Lasrook, in het 
bijzonder dhr. die, namens de AD, binnen deze setting voor het
eerst deelneemt. Afwezig is dhr (DMO/Land/ Kennispool),
die in de afgelopen jaren nogal wat kennis over het onderwerp heeft 
vergaard. Hij kan vrijdags niet vergaderen, zodat naar een ander moment 
moet worden omgekeken. Vz geeft aan dat er, ondanks het werken met het 
forum "DME - Lasrook", om redenen van praktische aard toch aparte 
verslagen voor de onderwerpen DME en Lasrook zullen worden gemaakt. 
Enkele leden geven aan dit ook prettiger te vinden.

Mededelingen
Art. 11
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2. Oriëntatie op Lasrook
De secretaris heeft voorafgaande aan de vergadering de 'geschiedenis' 
rondom 'lasrook' tot op heden beknopt geschetst en voor de beeldvorming 
per mail aan de leden gezonden.
Belangrijkste is dat de norrh voor lasrook van 3,5 naar 1 mg/m3 is verlaagd. 
Deze norm geldt per 1 april 2010. Het achterbanberaad hieromtrent heeft niet 
geheel op de gewenste wijze plaatsgevonden. Er is in het DVA geconcludeerd 
dat Defensie niet inzichtelijk heeft waar (met hoeveel betrokken werknemers) 
betreffende processen worden uitgevoerd en welke (hoeveelheden) 
toevoegingsmateriaal er worden gebruikt en welke beheersmaatregelen er 
(al) worden toegepast. Er blijken nagenoeg geen onderzoeken te zijn gedaan 
om te bezien of aan de norm wordt voldaan. Conclusie: er is niet bekend of 
(en waar) zich knelpunten voordoen wat betreft lasrookemissie. Binnen het 
DVA is besloten tot (a) het doen uitvoeren van een inventarisatie, waartoe 
i.s.m. DM0, AD en CEMG een format is opgesteld en (b) het instellen van een 
werkgroep. Uit efficiency is besloten om over te gaan op de werkgroep DME - 
Lasrook. Omdat er links en rechts nog onduidelijkheden bestonden, heeft de 
secretaris de DO'n en/of (mogelijke) deelnemers hierover benaderd, met 
onderhavige ledenlijst als gevolg.
Dhr. poneert de stelling dat |Art. 11

^ ^ , Als gevolg hiervan
wordt gediscussieerd over;

Vz geeft, onder verwijzing naar de stand van 
zaken rond de defensiebrede risicoanalyses, aan dat de werkgroep zich eerst 
op (de deelcatalogus) lasrook moet richten en dat in de toekomst wellicht 
gerelateerde zaken geïntegreerd kunnen gaan worden.

3. Stand van zaken inventarisatie Lasrook en aanverwante processen
De inventarisatie is via het DVA uitgezet met initieel 09-05-2011 als deadline. 
Bij de laatste vergadering DME bleken niet alle DO'n gereed te zijn. Toen is 
besloten de deadline voor de inventarisatie lasrook en aanverwante processen 
bij te stellen naar 1 juli 2011. Tot nu toe hebben CLAS en CDC hun 
inventarisatie aangeleverd. Van het CLSK en DM0 is een gedeeltelijke 
inventarisatie ontvangen. Van het CZSK is een heel globale opzet ontvangen. 
Deze inventarisaties zijn voorafgaande aan de vergadering aan de leden 
aangeboden. Vertegenwoordigers DM0 en CL5K geven aan dat, zoals het er 
nu naar uitziet, de resterende delen van hun inventarisaties in week 28 
volgen.
Vz constateert dat de ontvangen inventarisaties niet op alle punten, sommige 
verre van, compleet zijn (ingevuld). Hij mist o.a. 'C4I', dat volgens enkele 
leden tot het CDC behoort. IMa een korte discussie wordt eind augustus

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeeisbeieid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2011026745
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afgesproken als deadline voor de compleetheid (kwantitatief en kwalitatief) 
van de inventarisaties. Betreft actiepunt 1.1.
Actie: allen (waar van toepassing ook agendaleden)

4. Vervolgstappen en actiepunten
Er wordt uitgebreid gesproken over eventuele vervolgstappen wat betreft de 
aanpak. Dhr. geeft, hoewel hij het programma ook niet tot in detail
kent, een toelichting op de tooi van 'www.5xbeter.nl'. Het programma betreft 
het zogenaamde stoplichtmodel (rood, geel en groen). Indien men hier op 
een locatie diverse lokale lesgegevens invoert, rekent het programma deze 
gegevens door en geeft het de resultaten (in rood, geel of groen).

Verder oppert hij
het idee

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranerr

Datum

Onze referentie
BS/2011026745

Na een discussie hierover wordt geconcludeerd dat het beter is om eerst het 
gebruik en resultaat van 'Sxbeter' zelf goed te bekijken, eventueel met 
tijdelijke ondersteuning van een verbetercoach (SZW), voordat over wordt 
gegaan tot toepassing op grote(re) schaal. Tevens wordt duidelijk of er nog 
zaken aan de huidige inventarisatielijst ontbreken. Op voorstel van vz wordt 
het OTCLog* (CLAS) gekozen om (ergens eind augustus a.s.) een 1® pilot uit 
te gaan voeren (onder voorbehoud dat men hier in de vakantieperiode terecht 
kanl. Dhr. zal hiertoe bij de eenheid informeren, waarna hij dhr.

(als ook andere belangstellenden van de werkgroep) zal informeren 
over een mogelijke concrete uitvoeringdatum. Dhr. zal informeren
naar de mogelijkheid om een 'Sxbeter-verbetercoach' ter ondersteuning er bij 
te krijgen. Betreft actiepunt 1.2.
Actie:
* Hier worden alle lasopleidingen (incl. onderwaterlassen) verzorgd.

Vz geeft aan dat hij een eerste opzet zal maken voor de deelcatalogus.
Betreft actiepunt 1.3.
Actie:

Dhr. Hof geeft aan dat hij zal onderzoeken of het lassen op scheepswerven 
ook onder de nieuwe norm valt. Betreft actiepunt 1.4.
Actie:

5. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst:
Volgende bijeenkomst; 17 oktober 2011. Aanvang: 10:30 uur. 
Locatie: Binckhorsthof, vergaderzaal 3L02.

Actiepuntenlijst
Wat Wie Gereed

1.1 Uitvoeren/completeren en aanleveren 
inventarisaties Lasrook

Allen 31-08-2011

1.2 Initiëren en uitvoeren 1® pilot 31-08-2011
1.3 Opstellen eerste concept raamwerk 

deelcatalogus Lasrook
17-10-2011

1.4 Uitzoeken lasnormerinq op scheepswerven 01-10-2011
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Onze referentie
BS/2011026745

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/BGGZ/CEMG/CL FB EN T 
Dhr,
Korporaal van Oudheusdenkazerne, gebouw 4, kamer 110 
Postbus 155, MPC 51T 
1230 AD Loosdrecht

DMO/ST/RBO/STAF
Dhi
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer H634 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer G458 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
Maj
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 230 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers,G/Sie Arbo 
LTKOL
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 460 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

VZI08003 Lasrook 26745
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KMAR/'^Tr/nnn/AFD FMGT/SIE A&M 
Mw.
Frederikkazerne gebouw 105, kamer 139 
Postbus 90615, MPC 58C 
2509 LP Den Haag

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr.
FrederiKKazerne, geoouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2011026745

CDC/BG; GZ/ARBODF/ARBO OOST 
Dhr.
Oranjekazerne, gebouw 83, kamer 131 
Postbus 9208, MPC 43A 
6800 HK Arnhem

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
Kromhoutkazerne (K09 4“® etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Dwergmeeuw, kamer 222 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DP&OBS/P&O-staf
Mw.
Binckhorsthof, kamer 2D18 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Ing.
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Bincknorstnor, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DBP/PSZV
Mr.
BincKHorstnor, Kamer l107 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2011026745
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Ministerie van Defensie

Ih

vers ag

Betreft

Vergaderdatum en -tijd
Werkgroep DME - Lasrook
2e vergadering Lasrook d.d. 17 oktober 2011

AANWEZIG:
Dhr. (JvdR) HDP/DPB (vz)
Mw. (NvG) Centrales voor overheidspersoneel
Dhr. (JH) CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr. (JA) CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Dhr. (AV) CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr. (MtH) DMO/ST/RBO/STAF
Dhr. (TS) CDC/BGGZ/CEMG
Dhr. (ML) CDC/BG GZ/ARBODF
Maj ' (WJ) CDS/DAOG/Sie Arbo
Maj 1 (PV) HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. (HW) DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Mw. (EdK) KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalid)
Dhr. (PB) CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Mw.

1. Opening

(TH) Sr. Stafmdw Arbo DP&O BS/P&O-staf 
(agendalid)

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeeisbeieid 
Afdeiing Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederiand 
www.defensie.ni

Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

T +31 
MDTN 
F +31

glMINDEF.NL

Datum

2 november 2011
Onze referentie
BS/2011035243

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermeiden.

Vz heet de deelnemers welkom bij deze 2® bijeenkomst Lasrook. Dhr. 
(DMO/Land/ Kennispool) is afwezig.

Mededelingen
Art. 11
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2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

3. Actiepunten 
Inventarisatie
Actiepunt 1.1 Uitvoeren/completeren en aanleveren inventarisaties Lasrook: 
Nadat de deadline al twee maal was verschoven, is vorige vergadering 
besloten de nieuwe deadline voor de (kwalitatieve en kwantitatieve) 
inventarisatie te stellen op 31-08-2011. Inmiddels zijn de bijdragen van alle 
DO'n binnen (KMar heeft nihil opgave). De secretaris heeft ze in een bestand 
samengevoegd. Bij een flink aantal locaties/situaties zijn niet alle gevraagde 
parameters ingevuld. Ook de gegevens van de door vz genoemde 'C4I' zijn er 
nog niet. Het ontbreken van deze gegevens kan mogelijk gevolgen hebben bij 
vervolgactiviteiten. Om lopende het traject aanvullingen mogelijk te maken, 
wordt het actiepunt aangehouden.
Actie: ailen (indien van toepassing)

Actiepunt 1.2 Initiëren en uitvoeren 1® pilot:
Art. 11

Dhr. is voor de uitvoering van pilot (13-09-2011)
uitgekomen bij de Instructiegroep Metaal (School Techniek &. onderhoud van 
het OTCLog). Vijf leden van de werkgroep hebben de pilot geheel of 
gedeeltelijk bijgewoond. Het actiepunt 1.2. is hiermee afgedaan.
Bevindingen pilot:
De bevindingen, die voorafgaande aan de vergadering aan de werkgroepleden 
zijn aangeboden, worden door Dhr. teruggekoppeld (zie voor een
compleet beeld het verslag van dhr. ):
a. Het programma biedt een lijst met meest gangbare processen, waardoor 

in de praktijk bekeken moet worden of er mogelijk schadelijke processen 
plaatsvinden die niet in deze lijst voorkomen (bv. MAG lassen aan 
'pantserstaal'). Het uitvoeren van een meting om te bezien of aan de 
wettelijk norm wordt voldaan is in die situaties dan nodig;

b. Ruimteventilatie is in het programma een 'voorwaardelijke element'; 
indien niet aan de minimum voorwaarden per laser wordt voldaan, volgt 
code 'rood' (of wel: maatregelen zijn vereist);

c. Bij het invullen van het programma is het dus van belang dat met 
zekerheid kan worden aangetoond wat de huidige capaciteit is van de 
ruimteventilatie;

d. Het huidige programma vraagt of er sprake is van bronafzuiging. Bij 'ja' 
gaat het programma er vanuit dat de capaciteit 1000 per uur is 
(terwijl het de vraag is of dit in de praktijk ook zo is);

e. Het resultaat van de invoer is een plan van aanpak (waarvan een 
voorbeeld aan de werkgroep is aangeboden).

M.b.t. het hierboven gestelde in de punten c en d wordt aangegeven dat 
nader bezien moet worden of de capaciteit van de ruimteventilatie en 
puntafzuiging moeten worden opgenomen in het overzicht inventarisatie.
Beveiliging
Een punt van aandacht is dat gebruik van het programma betekent dat 
Defensie gegevens plaats op een externe server, iets dat mogelijk niet goed 
valt bij de BA Defensie. Dhr. geeft aan dat Art. 11

Onze referentie
BS/2011035243
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Maj geeft aan dat,
indien gewenst,

Vz geeft aan eerst bij de BA te willen 
informeren of er daadwerkelijk bezwaar is tegen het gebruik van externe tooi. 
Betreft een nieuw actiepunt (2.1).
Actie:

Deelcatalogus (raamwerk)
Actiepunt 1.3 Opstellen eerste concept raamwerk deelcatalogus Lasrook: 
Vorige keer is aangegeven dat een eerste opzet zou worden opgesteld. Het 
document (versie datum 10-10-11), dat mede tot stand is gekomen door een 
bijdrage van dhr. , is voorafgaande aan de vergadering aan de
werkgroepleden aangeboden. Het actiepunt 1.3 is hiermee afgedaan.
Door de uitgebreide terugkoppeling van de pilot en de discussie over de 
mogelijke indeling van het hoofdstuk (vooralsnog 6000) 'beheersmaatregelen' 
(zie onder) is er geen tijd meer om het voorliggende concept inhoudelijk te 
bespreken. Zie agendapunt 4 voor vervolg.

Indeling beheersmaatregelen (vooralsnog hoofdstuk 6000 catalogus)
Als gevolg van de vraag van vz 'op welke wijze het hoofdstuk het beste vorm 
kan worden gegeven' ontstaat een uitqebreide discussie. Hierbij worden 
voornamelijk twee ooties oenoemd.'^^

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeeisbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2011035243

Bij het
doorspreken blijkt dat beide opties niet zondermeer tot de gewenste indeling 
leiden. Vz stelt voor om deze materie separaat in een kleiner verband (vz, 
secr, dhr. Lauret en dhr. Woudenberg) te-bezien. Dit voorstel wordt 
overgenomen. Betreft een nieuw actiepunt (2.2).
Actie:

In relatie tot bovenstaande geeft dhr. aan dat hij de 'Onderbouwing
verbetercheck lasrook' (van de site 'www.5xbeter.nl') aan de leden zal 
zenden. Rptreft een nieuw actiepunt (2.3).
Actie:

Actiepunt 1.4 Uitzoeken lasnormering op scheepswerven:
In zijn mailbericht heeft dhr. zijn bevindingen hieromtrent aangegeven;

. Het actiepunt 1.4 is afgedaan.

4. Vervolgstappen en actiepunten
Vz vat de (bovenstaande) behandelde zaken en afspraken samen, waarbij hij 
aangeeft dat een voorstel tot een mogelijke indeling van beheersmaatregelen 
in een volgende concept versie zal worden opgenomen. Betreft een nieuw 
actiepunt 12.4).
Actie:

Deze versie zal dan als basis dienen voor de commentaarronde. Een ieder 
wordt verzocht voor 1 november 2011 commentaar/aanvullingen op het 
huidige concept (versie d.d. 10-10-2011) aan te leveren, zodat dit al kan 
worden meegenomen in de volgende versie. Betreft een nieuw actiepunt 
(2.5).
Actie: allen

Pagina 3 van 4



5. Rondvraaa
Dhr. vraagt waarom er eigenlijk een catalogus wordt gemaakt
m.b.t. Lasrook, een stof waarvoor een wettelijke grenswaarde geldt en of er 
in de toekomst dan wellicht ook catalogi worden gemaakt voor andere stoffen 
waarvoor het zelfde geldt?
M.b.t. het eerste deel van de vraag geeft vz aan dat het doel van de 
catalogus is het gestructureerd weergeven van beheersmaatregelen. M.b.t. 
het tweede deel van de vraag geeft vz aan dat hij dit wel mogelijk acht.

Dhr. vraagt of de catalogus ook gaat beschrijven hoe bv. DVD moet
handelen indien deze, 'als derde(n)', bij een eenheid laswerkzaamheden uit 
voert/laat uitvoeren?
Vz bevestigt dit.

Dhr. geeft aan dat er in het kader van de catalogus tot nu toe alleen
is gesproken over het lassen van metaal (en metaallegeringen) en vraagt of 
het wenselijk is of ook het lassen van kunststof ook opgenomen gaat worden? 
Na een korte discussie hierover geeft vz aan dat hij de vraag even parkeert.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeeisbeieid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/20U035243

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst;
Volgende bijeenkomst; 12 december 2011. Aanvang; 10:30 uur. 
Locatie; Binckhorsthof, vergaderzaal 3L01.

Actiepuntenlijst

Wat Wie Gereed
1.1 Uitvoeren/completeren en aanleveren 

inventarisaties Lasrook
Allen 12-12-2011

2.1 Informeren naar bezwaar tot gebruik 
externe tooi www.5xbeter.nl

12-12-2011

2.2. Initiëren bijeenkomst i.v.m. indeling 
beheersmaatregelen

21-11-2011

2.3 Verspreiden 'Onderbouwing verbetercheck 
lasrook'

21-10-2011

2.4 Opstellen volgende versie deelcatalogus 
Lasrook

02-12-2011

2.5 Aanleveren commentaar/aanvullingen op 
concept (versie 10-10-2011)

Allen 01-11-2011
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeeisbeieid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

verzendlijst

Datum

8nzPr°e^Lr®efftk®’'

BS/2011035243

Contactpersoon
Maj

2011

Aan

CDC/BGGZ/CEMG/CL FB EN T 
Dhr.
Korporaal van Oudheusdenkazerne, gebouw 4, kamer 110 
Postbus 155, MPC 51T 
1230 AD Loosdrecht

DMO/ST/RBO/STAF
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer H634 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer G458 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
Maj
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 230 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
LTKOL
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 460 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr,
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda
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KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Mw.
Frederikkazerne gebouw 105, kamer 139 
Postbus 90615, MPC 58C 
2509 LP Den Haag

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2011035243

CDC/BG: GZ/ARBODF/ARBO OOST 
Dhr.
Oranjekazerne, gebouw 83, kamer 131 
Postbus 9208, MPC 43A 
6800 HK Arnhem

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
Kromhoutkazerne (K09 4“’' etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Dwergmeeuw, kamer 222 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DP&OBS/P&O-staf
Mw.
Binckhorsthof, kamer 2D18 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Ing.
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DBP/PSZV
Mr.
Binckhorsthof, Kamer L107 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeieid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2011035243
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Ministerie van Defensie

35

vers ag

Betreft

Vergaderdatum en -tijd
Werkgroep DME - Lasrook
3e vergadering Lasrook d.d. 12 december 2011

AANWEZIG:
Dhr. (JvdR) HDP/DPB (vz)
Dhr. (JH) CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr. (JA) CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Dhr. (AV) CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr. (MtH) DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr. (TS) CDC/BGGZ/CEMG
Dhr. (ML) CDC/BG GZ/ARBODF
Dhr. (HW) DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL

AFWEZIG:
Maj ' (WJ) CDS/DAOG/Sie Arbo
Mw. (NvG) Centrales voor overheidspersoneel
Maj (PV) HDP/DPB (secr)
Mw. (EdK) KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalid)
Dhr. (PB) CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Mw. (TH) Sr. Stafmdw Arbo DP&O BS/P&O-staf 

(agendalid)

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie.nl

Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

T +31 
MDTN 
F +31

3MINDEF.nl

Datum
27 januari 2012
Onze referentie
BS/2012002304

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
ome referentie en betreft 
vermelden.

1. Opening
Vz heet de deelnemers welkom bij deze 3® bijeenkomst Lasrook. Maj heeft 
vandaag andere verplichtingen. De secretaris en mw. <unnen er
i.v.m. privé omstandigheden vandaag niet bij zijn.

Mededelingen
Art. 11
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Lassen van kunststof
De vraag van dhr. , of het wenselijk is of ook het lassen van kunststof
ook op te nemen in deze catalogus, is vorige vergadering door vz geparkeerd. 
Er wordt binnen de werkgroep nog kort over gesproken. Gelet op het feit dat 
het wat betreft de emissie om heel andere stoffen gaat, wordt besloten om dit 
proces niet in deze catalogus op te nemen.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012002304

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten 
Inventarisatie
Actiepunt 1,1 Uitvoeren/completeren en aanleveren inventarisaties Lasrook: 
De bijdragen van alle DO'n waren al binnen gekomen en in een bestand 
(overzicht) samengevoegd. Om lopende het traject aanvullingen mogelijk te 
maken (lang niet alle gevraagde parameters zijn ingevuld) is het actiepunt 
aangehouden. Er zijn geen aanvullingen ontvangen. Gelet op afspraken die 
vandaag zijn gemaakt over de uit te voeren beoordeling van geïnventariseer
de lasrook-situaties (zie agendapunt 4), wordt het actiepunt afgevoerd.
Beveiliging
Actiepunt 2.1 Informeren naar bezwaar tot gebruik externe tooi 
www.5xbeter.nl:
Een van de aandachtspunten vanuit de pilot is het mogelijke bezwaar van de 
BA tegen gebruik van een externe server. Vorige vergadering zijn diverse 
alternatieven besproken. In eerste instantie zou vz bij de BA informeren of er 
daadwerkelijk bezwaar is tegen het gebruik van externe tooi. Vz meldt dat hij 
hier nog niet aan toe is gekomen. Gelet op afspraken die vandaag zijn 
gemaakt over de uit te voeren beoordeling van geïnventariseerde lasrook- 
situaties (zie agendapunt 4), zal vz dit z.s.m. met de BA opnemen. Het 
resultaat zal ook z.s.m. bekend worden gesteld bij de werkgroepleden.
Actie:

Indeling beheersmaatregelen (vooralsnog hoofdstuk 6000 catalogus) 
Actiepunt 2.2 Initiëren bijeenkomst i.v.m. indeling beheersmaatregelen: 
Vorige vergadering is uitgebreid gesproken over de vraag 'op welke wijze het 
hoofdstuk het beste vorm kan worden gegeven'. Omdat bleek dat de 
besproken opties niet zondermeer tot de gewenste indeling zouden leiden, is 
afgesproken dat deze materie separaat in een kleiner verband (vz, secr, dhr.

en dhr. | zou worden bezien. De laatste drie genoemden
zijn in de tussenliggende periode bij elkaar geweest, waarna door 
een tekstvoorstel (indeling) is opgesteld. Het tekstvoorstel is in vooniggenUc 
concept versie (28-11-11) van de catalogus opgenomen. Het actiepunt is 
hiermee afgedaan.

Actiepunt 2.3 Verspreiden 'Onderbouwing verbetercheck lasrook':
Bedoeld document is door dhr. rechtstreeks naar de leden gezonden.
Het actiepunt is hiermee afgedaan.

Deelcatalogus
Actiepunt 2.4 Opstellen volgende versie deelcatalogus Lasrook:
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4.

T.b.v. de vorige vergadering was een eerste concept opgesteld. Er was nog 
geen zicht op een mogelijke indeling van het hoofdstuk (vooralsnog 6000) 
'beheersmaatregelen', zodat die indeling ontbrak. Als gevolg van actiepunt 
2.2 is gekomen tot een voorstel, dat is opgenomen in voorliggende versie 
(28-11-11). Ook het resultaat van actiepunt 2.5 (zie onder) is in voorliggende 
versie zoveel als mogelijk meegenomen. Het actiepunt is hiermee afgedaan.

Actiepunt 2.5 Aanleveren commentaar/aanvullingen op concept (versie 10- 
10-2011)-.
T.b.v. de vorige vergadering was een eerste concept (versie datum 10-10- 
11), opgesteld. Door tijdgebrek is die versie toen niet besproken. Wel is 
afgesproken dat een ieder voor 1 november 2011 commentaar/aanvullingen 
op dit initiële concept (versie d.d. 10-10-2011) zou aanleveren, zodat dit kon 
worden meegenomen in een volgende versie. Het resultaat van actiepunt 2.5, 
betreft commentaar en aanvullingen van maj en dhr. , is in
voorliggende versie (28-11-11) zoveel als mogelijk meegenomen.
Er heeft geen tussentijdse commentaarronde plaatsgevonden. Het actiepunt 
is hiermee afgedaan.

Vervolgstappen en actiepunten
Het vooraf aangeboden concept van de catalogus Lasrook, versie 28-11-11, 
wordt ter vergadering doorlopen.

M.b.t. punt 5020 (beheersmaatregelen verwerving en ontwerp) wordt 
geconcludeerd dat DM0 en DVD een tekstvoorstel dienen op te stellen. 
Betreft een nieuw actiepunt (3.1).
Actie:

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012002304

M.b.t. punt 5040 (periodiek onderhoud lasuitrusting/lasapparatuur ) wordt 
door dhr. een tekstvoorstel aangeleverd. Betreft een nieuw
actiepunt (3.2.)
Actie:

Naast bovengenoemde aspecten worden er nog diverse opmerkingen en 
voorstellen gedaan. Deze zullen worden verwerkt in een volgende versie van 
de concept catalogus Lasrook. Vz geeft aan dat hij deze voor 2 februari 2012 
wil aanbieden. Betreft een nieuw actiepunt (3.3.).
Actie:

Afgesproken wordt dat de leden commentaar en aanvullingen op die versie 
zullen aanleveren. Betreft een nieuw actiepunt (3.4).
Actie: allen

T.b.v. de volgende vergadering zal dan nog een volgende versie worden 
aangeboden, waarin vorengenoemde commentaren en/of aanvullingen zullen 
zijn verwerkt.

Er wordt geconcludeerd dat de situatie nu zover is dat de DO'n de 
geïnventariseerde lasrook-situaties kunnen gaan laten beoordelen aan de 
hand van de tooi www.5xbeter.nl. Daar waar twijfel bestaat over de 
toepasbaarheid van genoemde tooi (bij heel specifieke processen) zullen 
metingen worden uitgevoerd. Betreft een nieuw actiepunt (3.5).
Actie: allen (waar van toepassing)

5. Rondvraag
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Er zijn geen vragen.
Wel maakt vz van de gelegenheid gebruik om dhr. te bedanken voor
zijn inzet en bijdrage en hem succes te wensen voor wat betreft zijn nieuwe 
betrekking.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst:
Volgende (4®) bijeenkomst: 26 maart 2012. Aanvang: 10:30 uur. 
Locatie: Binckhorsthof, vergaderzaal 3L01.

Datum

Onze referentie
BS/2012002304

Actiepunteniijst

Wat Wie Gereed
2.1 Informeren naar bezwaar tot gebruik 

externe tooi www.5xbeter.nl — 06-01-2012

3.1 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. 
punt 5020 (beheersmaatregelen verwerving 
en ontwerp) van concept catalogus

20-01-2012

3.2 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. 
punt 5040 (periodiek onderhoud lasuitrus- 
tinq/lasapparatuur) van concept catalogus

20-01-2012

3.3 Opstellen volgende versie deelcatalogus
Las rook

02-02-2012

3.4 Aanleveren commentaar/aanvullingen op 
concept (als product van 3.1, 3.2 en 3.3)

Allen 01-03-2012

3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 
geïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (indien van 
toepassing)

26-03-2012
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m
Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Onze referentie
BS/2012002304

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Dhr.
Korporaal van Oudheusdenkazerne, gebouw 4, kamer 110 
Postbus 155, NIPC 51T 
1230 AD Loosdrecht

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer G458 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
Maj
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 230 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
LTKOL
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 460 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda
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KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Mw.
FrederiKkazerne gebouw 105, kamer 139 
Postbus 90615, MPC 58C 
2509 LP Den Haag

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
Kromhoutkazerne (K09 etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Dwergmeeuw, kamer 222 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DP&OBS/P&O-staf
Mw
Binckhorsthof, kamer 2D18 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Ing.
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AI /HDP/DPB/PSZV 
Maj I
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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BS/AL/HDP/DBP/PSZV
Mr.
Binckhorsthof, Kamer L107 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
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Ministerie van Defensie

28

verslag

Betreft

Vergaderdatum en -tijd
Werkgroep DME - Lasrook
4e vergadering Lasrook d.d. 26 maart 2012

AANWEZIG;
Dhr. :ivdR) HDP/DPB (vz)
Dhr. [JA) CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Dhr. (MtH) DMO/ST/VD8/ARBO
Dhr. (AV) CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Mw. (NM) CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX
Maj (WJ) CDS/DAOG/Sie Arbo
Mw. (NvG) Centrales voor overheidspersoneel
Maj (PV) HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. (JH) CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr. (HW) DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr. (JT) KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalid)
Dhr. (PB) CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Mw. (TH) Sr. Stafmdw Arbo DP&O BS/P&O-staf 

(agendalid)

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederiand 
www.defensie.nl

Contactpersoon
Maj

Beleidsmedewerker heiligheid

T +31 
MDTN 
F +31

@MINDEF.NL

Datum

11 april 2012
Onze referentie
BS/2012012373

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden.

1. Opening
Vz heet de deelnemers welkom bij deze 4® bijeenkomst Lasrook, in het 
bijzonder als vertegenwoordiger van het CEAG.

leeft afgezegd; er kon niet in vervanging worden voorzien. Dhr. 
is niet aanwezig.

Mededelingen
Art. 11
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Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012012373

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten 
Inventarisatie 
Beveiliging
Actiepunt 2.1 Informeren naar bezwaar tot gebruik externe tooi 
www.5xbeter.nl:
Een van de aandachtspunten vanuit de pilot was het mogelijke bezwaar van 
de BA tegen gebruik van een externe server. Gelet op het feit dat de DO'n de 
geïnventariseerde lasrook-situaties zouden gaan (laten) beoordelen is dit 
aspect z.s.m. aan de BA voorgelegd. Er bleek geen bezwaar te bestaan. Het 
antwoord is d.d. 12-01-2012 per mail bekend gesteld aan de leden. Het 
actiepunt 2.1 is hiermee afgedaan.

Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties 
Beoordeling
Actiepunt 3.5 {laten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook- 
situaties:
Vorige vergadering is geconcludeerd dat de situatie zover was dat de DO'n de 
geïnventariseerde lasrook-situaties konden gaan (laten) beoordelen aan de 
hand van de tooi www.5xbeter.nl. Daar waar twijfel zou bestaan over de 
toepasbaarheid van genoemde tooi (bij heel specifieke processen) zouden 
metingen worden uitgevoerd.
Vz vraagt naar de stand van zaken, waarbij hij meldt dat het CZSK heeft 
laten weten z.s.m. aan te zullen vangen met de beoordeling van hun 
geïnventariseerde situaties.

Dhr. meldt, naast een CLAS-intern knelpunt, dat nu in de praktijk
blijkt dat de DVD niet of zeer moeizaam de technische gegevens van de 
diverse soorten afzuiginstallaties kan aanleveren. Dhr. , geeft aan dat
dit zich dit niet beperkt tot de gegevens m.b.t. deze installaties; het probleem 
is breder. Uit het gesprek dat hierop volgt, blijkt ook dat wordt getwijfeld aan 
de status van het onderhoud aan deze installaties.
Vz geeft aan dat hij dit knelpunt (ook in bredere context) zal voorleggen aan 
het CDC. Betreft een nieuw actiepunt (4.1).
Actie:

Blijkens de stand van zaken wordt het actiepunt 3.5 aangehouden.
Actie: Allen

Verder heeft dhr. er Art. 11
, Het

algemene deel van de arbocatalogus (of het VMS) zou hier wellicht in kunnen 
voorzien.
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Vz geeft aan dat in het VMS Def beschreven staat dat commandanten zich 
kunnen laten ondersteuninen door deskundigen die zijn opgeleid conform de 
vastgestelde functie eisen. In deze functie eisen wordt de tooi 'Sxbeter' niet 
direct opgenomen. Dhr. geeft aan dat Art. 11

Probleem is dat het in de praktijk vaak functionarissen betreft die (nog) 
niet of niet adequaat zijn opgeleid.

Vz merkt op dat vorige vergadering juist was aangegeven dat er geen 
specifieke deskundigheid benodigd was om de beoordeling met de tooi 
'Sxbeter' uit te kunnen voeren. Hij geeft verder ook aan dat de DO'n/ 
eenheden zelf invulling geven aan wie het uiteindelijk doet dan wel zorgen 
voor de deskundige ondersteuning die hierbij benodigd is.

merkt hierbij op dat het uiteindelijk ook nog een 
deel van de RI&E betreft, die uiteindelijk wel door het CEAG wordt getoetst.

Registratie resultaten beoordeling
In relatie tot bovenstaande is inmiddels de vraag gerezen of en hoe de 
resultaten van genoemde beoordeling centraal moeten worden geregistreerd. 
De vorige vergadering zijn hierover geen nadere afspraken gemaakt.

Het bestaande digitale inventarisatieformat (het totaal overzicht van 
geïnventariseerde lasrook-situaties) zou hiertoe kunnen worden aangepast. 
Voorafgaande aan de vergadering is een optie aangereikt met de vraag aan 
de leden om hierover mee te denken.
Die mogelijke optie is de opname van een kolom 'op norm' (te beantwoorden 
met 'ja' of'nee') en (indien 'nee') een kolom 'te realiseren maatregel(en) na 
check'. Van de 'ja' situaties, hoeven we in principe niets weten; uit de 'nee' 
situaties volgt dan overzichtelijk welke maatregelen nog nodig zijn om alsnog 
te gaan voldoen. Eventueel kan er een kolom 'kosten' aan worden toegevoegd 
(voor het geval er conform DME voor centrale budgettering wordt gekozen). 
Bij de bespreking van de registratie blijkt men kan instemmen met genoemde 
aanpassing van het format. Betreft een nieuw actiepunt (4.2).
Actie:

Beoordeling processen Hardsolderen en puntlassen
Vanuit het land kwam de opmerking dat deze processen niet m.b.v. de tooi 
beoordeeld konden worden. Deze mogelijke omissie is uitgezet bij en 
uitgezocht door De correspondentie hierover is
voorafgaande aan de vergadering aan de leden gezonden. Navraag leert dat 
de tooi ook gebruikt kan worden voor weerstandlassen (puntlassen) en 
hardsolderen. Hiervoor kan worden uitgegaan van TIG lassen, waarbij in het 
opmerkingen veld gemeld kan worden dat het andere technieken betreft. De 
TIG beoordeling wordt representatief geacht en deze werkwijze wordt tevens 
door de AI gedragen.

heeft impliciet de vraag gesteld of dit wellicht iets 
is om dan ook in de catalogus op te nemen. Omdat dit vanuit de werkgroep 
wordt beaamd, zal dit worden meegenomen in de volgende versie. Betreft 
een nieuw art-ipmmt; (4.3).
Actie:

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeelsbeieid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012012373

merkt op dat de tooi vraagt of er bronafzuiging is, maar dat er 
vervolgens nergens meer uit blijkt dat dit gegeven ook met de uiteindelijke 
berekening/beoordeling wordt meegenomen. Het blijkt dat de tooi er 
automatisch vanuit gaat dat dergelijke afzuiging een capaciteit heeft van 
1000 m^ per uur. Ook dit zal in de catalogus worden meegenomen. Dit betreft 
actiepunt 4.3.

Pagina 3 van 6



Deelcatalogus
Actiepunt 3.1 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. punt 5020 
(beheersmaatregelen verwerving en ontwerp) van concept catalogus:
Er is een tekstvoorstel ontvangen en voorafgaande aan de vergadering aan de 
leden aangeboden. Aangezien het een ruwe versie betrof, is deze nog niet 
opgenomen in de catalogus.
Het voorstel wordt kort besproken. Er wordt aangegeven dat het veel tekst 
bevat die feitelijk al in de catalogus staat. geeft aan dat hij er
nogmaals naar zal kijken. geeft aan dat zij hierin
zal participeren. Het actiepunt wordt hiertoe aangehouden.
Actie:

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012012373

Actiepunt 3.2 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. punt 5040 (periodiek 
onderhoud lasuitrusting/lasapparatuur) van concept cataiogus:
Er is nog geen tekstvoorstel ontvangen. Vz merkt hierbij op dat er kennelijk 
een misverstand is ontstaan over wie dit deel zou schrijven. Dhr. ter Horst zal 
dit met dhr. Woudenberg opnemen.
Actie:

Actiepunt 3.3 Opstellen volgende versie deelcatalogus Lasrook:
Er is een volgende versie opgesteld. Hierin zijn diverse voorstellen uit de 
vorige versie vastgelegd. Daarnaast zijn enkele van de vorige vergadering 
besproken aspecten gewijzigd. Een aantal aspecten is niet gewijzigd omdat de 
discussie hierover nog niet is afgerond. Ook een wijzigingsvoorstel van dhr. 
Sijbranda (m.b.t. recirculatie) is opgenomen. Actiepunt 3.3 is uitgevoerd.

Actiepunt 3.4 Aanleveren commentaar/aanvullingen op concept (als product 
van 3.1, 3.2 en 3.3):
Vooral omdat de resultaten van de actiepunten 3.2 en 3.3 uitbleven en/of 
lang op zich lieten wachten, is de aangepaste versie (d.d. 19-03-2012) veel 
later dan gepland aan de leden aangeboden (3.3). Er is dus weinig tijd 
geweest om gefundeerde commentaren/aanvullingen aan te leveren.
Vz meldt dat er in ieder geval een reactie met aanvulling van dhr is
ontvangen. Deze zal worden verwerkt in de volgende versie van de catalogus. 
Betreft actiepunt 4.3.
Actie:

Aangezien nog aanpassing op de nu voorliggende versie gaan plaatsvinden, 
wordt actiepunt 3.4 als afgedaan beschouwd.

4. Vervolgstappen en actiepunten 
Bespreking deelcatalogus
De deelcatalogus wordt gezamenlijk doorlopen, waarbij de diverse daarin nog 
staande opmerkingen worden besproken.
Vz vraagt of de norm van een ventilatievoud van 2 (punt 6012) ook geldt 
voor kleine werkplaatsen. Dit blijkt het geval te zijn.
Vz geeft ook aan dat de vorige vergadering is besloten de tabel onder punt 
6050 aan te passen. De kolom "good practice" zou worden verwijderd en de
kolom bronafzuiaina zou worden oesolitst in effectief en redeliik effectief.

Art. 11
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Vz vraagt mw. om de tabellen (6050/6060) aan te
passen en hierbij ook nog goed te kijken naar het tekstdeel over 
bronafzuiainq (punt 6020). Betreft een nieuw actiepunt (4.4).
Actie:

Dhr. geeft aan dat het handig kan zijn om Art. 11

Dit

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012012373

zal worden verwerkt in de catalogus waarbij wel rekening moet worden 
gehouden met het draaggemak in relatie tot het risico.
Onder punt 4004 staat nog een opmerking over de deskundigheid van 
personeel bij het gebruik van 'Sxbeter'. Dit zal nog nader worden uitgewerkt 
in een aangepast tekstvoorstel (zie ook discussie hierover eerder tijdens de 
vergadering.
Beide aspecten worden meegenomen onder actiepunt 4,3.
Actie:

Onder punt 4005 wordt nu alleen chroom-VI genoemd. Dit punt zou 
algemener opgesteld moeten worden. Vz verzoekt mw. 
hiervoor een tekstvoorstel te maken. Dit in relatie met onder andere de 
stoffen die onder punt 4013 en 4014 worden genoemd.
Punt 4014: "normaliter" mw. zal i.o.m. dhr.
hier nog naar kijken en met een voorstel komen.
Beide aspecten worden meegenomen onder een nieuw actiepunt (4.5).
Actie:

Punt 6003: laatste zin is overbodig en wordt geschrapt. Betreft actiepunt 4.3.

Punt 6024: betreft een geheel nieuw punt als gevolg van de inbreng van dhr.
I. Dit wordt vooralsnog gehandhaafd om het te bezien in de context 

van de nog komende wijzigingen.

Dhr. merkt t.a.v. punt 6090 op dat

discussie geeft mw.
Betreft een nieuw actiepunt (4.6).
Actie:

Na een korte
aan dat zij hier naar zal kijken.

Mw. stelt dat Art 11

I Dit wordt in de
volgenrio >/orcio Hg deelcatalogus meegenomen. Betreft actiepunt 4.3.
Actie:

Op voorstel van vz wordt afgesproken dat de leden hun bijdragen aanleveren 
voor 17 april a.s., zodat een nieuwe versie van de catalogus kan worden 
opgesteld, die dan nog voor de volgende vergadering voor een 
commentaarronde aan de leden kan worden aangeboden.
De concept catalogus is dan hopelijk zover ontwikkeld dat deze dan door de 
werkgroep 'kan worden vastgesteld'.
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5. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst;
Volgende (5®) bijeenkomst: 21 mei 2012. Aanvang: 10:30 uur. 
Locatie; Binckhorsthof, vergaderzaal 3L01.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Onze referentie
BS/2012012373

Actiepuntenlijst
Wat Wie Gereed

3.1 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. 
punt 5020 (beheersmaatregelen verwerving 
en ontwerp) van concept catalogus

17-04-2012

3.2 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. 
punt 5040 (periodiek onderhoud lasuitrus- 
tinq/lasapparatuur) van concept catalogus

17-04-2012

3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 
geïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (indien van 
toepassing)

21-05-2012

4.1 CDC informeren over geconstateerde 
knelpunten v.w.b. DVD

30-03-2012

4.2 Aanpassen inventarisatieformat i.v.m. 
registratie bevindingen van beoordeling

30-03-2012

4.3 Uitvoeren diverse aanpassingen vanuit 
vergadering en ontvangen commentaar

17-04-2012

4.4 Aanpassen tabellen (6050/6060) cfm verslag 17-04-2012
4.5 Aanpassen punt 4005 en 4014 17-04-2012
4.6 Aanpassen deel 'lassen in besloten ruimtes' 17-04-2012
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Onze referentie
BS/2012012373

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korporaal van Oudheusdenkazerne, gebouw 4, kamer 11 
Postbus 155, MPC 51T 
1230 AD Loosdrecht

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer G458 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

BS/AL/CDS/DAOG/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
Maj
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 230 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag
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CLAS/ST CLA5/DP&0/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
Kromhoutkazerne (K09 4"' etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

CZSK/05T/FAC/STAF/A&M
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Dwergmeeuw, kamer 222 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

Onze referentie
BS/2012012373

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DP&OBS/P&O-staf
Mw.
Binckhorsthof, kamer 2D18 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Ing.
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DBP/PSZV
Mr.
Binckhorsthof, Kamer L107 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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37.
Ministerie van Defensie

viii'

verslag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorsöaan 13S 
2S16 BA Den haag 
MPCS8L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
Mww.defensie.nl

Contactpersoon
MaJ
Beleidsmedewerker Veiligheid

Betreft

Vergaderdatum en -tijd
Werkgroep DME - Lasrook
5e vergadering Lasrook d.d. 21 mei 2012

AANWEZIG:
Dhr. HDP/DPB (vz)
Dhr. CLSK/STF LSK/VKAM/MIUEU
Dhr. DMO/ST/VDB/ARBO
Mw. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX
Maj CDS/DAOG/Sie Arbo
Dhr. CZSK/OST/FAC/STAF/A&M
Dhr. CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Mw. Centrales voor overheidspersoneel
Maj HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr. DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr. KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalid)
Dhr. CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Dhr.

1. Opening

BS/AL/DPC/Afti DC (agendalid)

Datum
1 3 JÜNl Z012
Onze referentie
BS/2012012133

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
ome referentie en tjetreft 
vermelden.

Vz heet de deelnemers welkom bij deze 5® bijeenkomst Lasrook, in het 
bijzonder dhr. die het CLAS (mogelijk voor iangere
tijd) zal vertegenwoordigen gedurende de afwezigheid van 
Dhr, is niet aanwezig.

Mededelingen
Art. 11
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Hoofddirectie Poroneel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012012133

valt buiten reikwijdte van verzoek

Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering lasrook
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Beoordeling
Actiepunt 3.5 Osten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook- 
situaties:
Dhr. meldt dat het CZSK nog moet starten. Dhr. zal de begeleiding 
hiervan op zich nemen.
Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
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Blijkens de stand van zaken wordt dit actiepunt aangehouden.
Actie: allen

Actiepunt 4.1 CDC informeren over geconstateerde knelpunten v.w.b. DVD: 
Vorige vergadering is het niet of zeer moeizaam via de DVD verkrijgen van 
technische gegevens van afzuiginstallaties als knelpunt gemeld.
Vz heeft dit per mail, door tussenkomst van dhr. (CDC) voorgelegd
aan de DVD. Ondanks meerdere reminders heeft dit nog niet tot een 
antwoord geleid. Het actiepunt wordt aangehouden.
Actie:

Registratie resultaten beoordeling
Actiepunt 4.2 Aanpassen inventarisatieformat i.v.m. registratie bevindingen 
van beoordeling :
In relatie tot de inventarisatie is vorige vergadering gesproken over de 
wijzigingen die het inventarisatieformat moest ondergaan om het geschikt te 
maken voor registratie van de beoordelingsresultaten. Na de vergadering is 
door dhr. gewezen op het feit dat het format ook aangepast diende te
worden op de gevoigen van de reorganisatie (o.a. de 'bedrijven' terug naar de 
OPCO's). Verder heeft mw. (ook na de vorige
vergadering) nog een tekstueie wijziging m.b.t. kolom 'O' voorgesteld.
Naar aanleiding hiervan Is een aangepast inventarisatieformat (versiedatum 
02-05-2012) opgesteid een aan de leden verzonden met het verzoek om de 
aangegeven wijzigingen te checken. De secretaris iicht een en ander kort toe. 
De leden zijn in principe akkoord met voorliggend format. Het actiepunt 4.2 is 
hiermee afgedaan.

Actiepunten m.b.t. Deelcatolpmm
Onderstaande actiepunten hadden betrekking op de concept catalogus, versie 
19-03-2012.

Actiepunt 3.1 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel tb.v. punt 5020 (be
heersmaatregelen verwerving en ontwerp) van concept catalogus:
De t.b.v. vorige vergadering aangeleverde ruwe tekst is inmiddels bewerkt en 
verwerkt in voorliggende versie (11-05-2012) van de catalogus. Het actiepunt 
is hiermee afgedaan.

Actiepunt 3.2 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. punt 5040 (periodiek 
onderhoud lasuitrusting/lasapparatuur) van concept catalogus:
Ondanks ai Ie pogingen hiertoe (inclusief die van dhr. ) is nog geen
tekstvoorstel ontvangen. Dhr. zal een en ander alsnog opnemen met
dhr. . Het actiepunt blijft staan.
Actie:

Actiepunt 4.3 Uitvoeren diverse aanpassingen vanuit vergadering en 
ontvangen commentaar:
Beoordeling processen Hardsolderen en puntlassen
Vorige vergadering is de wijze waarop deze processen toch m.b.v. de tooi 
konden worden beoordeeld besproken. Er werd geconcludeerd dat dit ook in 
de catalogus moest worden opgenomen. De werkwijze is In de voorliggende 
versie van de catalogus (punt 4023) opgenomen.
Capaciteit bronafzuiging
In relatie tot de beoordeling heeft dhr. vorige keer aangegeven dat
gebleken is dat de tooi er automatisch vanuit gaat dat bronafzuiging een 
capaciteit heeft van 1000 m® per uur en dat dit ook in de catalogus moet 
worden aangegeven. Mw. heeft hiernaar nogmaals

Hoofddlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/201201Z133
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gémformeerd. De afzuigcapaciteit van 1000 m per uur is geen eis, maar een 
uitgangspunt. Dit is in de voorliggende versie van de catalogus opgenomen in 
punt 6022.
Beheersmaatregelen op basis van activiteit met hoogste risico
Op voorstel van dhr. is in voortiggend concept onder punt 6050 de
volgende zinsnede opgenomen; 'Indien in een werkplaats verschillende 
lastechnieken worden toegepast, is het aan te bevelen om dan gebruik te 
maken van de aanwezige beheersmaatregelen, voorgeschreven voor het 
proces met het hoogste risico'.
Deskundigheid personeel m.b.t. 'Sxbeter'
De opmerking over de deskundigheid van personeel bij het gebruik van 
'Sxbeter' (nu punt 4022) zou nog nader worden uitgewerkt. Vz geeft aan dat 
dit met reden nog niet is gebeurd. Bij de bespreking van de deelcatalogus 
wordt later ter vergadering besloten dat deze zin kan worden weggelaten.

Verder werd de laatste zin van punt 6003 (versie 19-03-2012) ais overbodig 
beschouwd en komt in voorliggende versie niet meer voor.

Op voorstel van mw. Is 'het verwijderen van deklagen
(verf en coatings, etc.)' als belangrijk aspect van werkvoorbereiding, 
opgenomen bij punt 5050, onder c, in vooriiggende versie.
Onder verwijzing naar (nieuw) actiepunt 5.4 is actiepunt 4.3 hiermee 
afgedaan.

Actiepunt 4.4 Aanpassen tabellen (6050/6060) cfm verslag:
Mw. is gevraagd om de tabellen (oude punten
6050/6060) aan te passen en hierbij ook nog goed te kijken naar het 
tekstdeel over bronafzuiging (punt 6020). De kolom "good practice" is 
verwijderd en in het nieuwe tekstvoorstel is gepoogd om het verschil tussen 
effectieve en redelijk effectieve aftuiging duidelijker te maken. De oude 
tabellen 6050 en 6060 zijn in voorliggende versie In 1 tabel (6050) 
samengevoegd.
Onder verwijzing naar (nieuw) actiepunt 5.4 is actiepunt 4.4 hiermee 
afgedaan.

Actiepunt 4.5 Aanpassen punt 4005 en 4014:
Mw. is verzocht een tekstvoorstel te maken m.b.t.
punt 4005, waar alleen chroom-VI werd genoemd, mede in relatie met stoffen 
die werden genoemd onder punt 4013 en 4014. Ook zou i.o.m. dhr. 
de term "normaliter" (punt 4014) hierbij nog worden bekeken. In 
voorliggende versie is bovenstaande opnieuw beschreven onder punt 4025. 
Het actiepunt 4.5 is hiermee afgedaan.

Actiepunt 4.6 Aanpassen deel 'lassen in besloten ruimtes':
Vorige vergadering is aangegeven dat punt 6090 (in voorliggende versie 
6080) te summier is beschreven. Mw. heeft hier, op
eigen voorstel, naar gekeken en een nieuw tekstvoorstel opgesteld.
Het actiepunt 4.6 is hiermee afgedaan.

Bespreking Octelcatalogus
Na de vorige vergadering zijn de geleverde commentaren en aanvullingen, als 
ook alle bijdragen vanuit de actiepunten (m.u.v. 3.2) verwerkt in een nieuwe 
concept versie (versie 20-04-2012) catalogus, welke is verzonden voor een 
nieuwe commentaarronde conform de vorige vergadering gemaakte afspraak. 
Na en naar aanleiding van die tweede commentaarronden is de voorliggende 
versie (versiedatum 11-05-2012) aangeboden.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid. Zorg en Veteranen

Datum

Ome referentie
BS/2012012133
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De deelcatalogus wordt grotendeels gezamenlijk doorlopen, waarbij de 
diverse daarin nog staande opmerkingen worden besproken. Vz opent deze 
sessie met de vraag of het nog wel zinvol is om de tooi 'Sxbeter' te (laten) 
gebruiken en te benoemen in de catalogus; de eisen die aan de tooi ten 
grondslag liggen, zijn c.q. worden immers In de catalogus opgenomen. 
Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat dit feitelijk wel zo is. De eisen/ 
voorwaarden zouden bijvoorbeeld ook m.b.v. een checklist kunnen worden 
gepresenteerd. Er wordt kort over de vraag gediscussieerd, waarna wordt 
besloten om het i.v.m. de 0-meting en bewustwording voorlopig te zo laten; 
in de toekomst zou dit alsnog kunnen wijzigen.

Hoofddlrecde Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onre referentie 
BS/2012012133

Verder worden onderstaande punten besproken:
- Vz meldt dat vanuit de DVD de vraag is gesteld of de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wie is waar voor 
verantwoordelijk) explicieter in deze catalogus moeten worden vermeld. 
Aangegeven wordt dat dit eventueel beter in het algemene deel van de 
Arbocatalogus Defensie, dan wel helder in het VMS moet worden 
beschreven.
De afkortingen van stoffen (Co, Cr, Cr(VI), etc.) in punten 4013 en 4025, 
moeten m.b.v, een voetnoot worden verklaard.
De 'vereiste deskundigheid' wordt niet benoemd; de laatste zin van punt 
4022 wordt verwijderd.
Hoewel aanvankelijk werd gekozen om punt 4024 geheel te schrappen, 
wordt uiteindelijk besloten de tekst te wijzigen in (woorden van gelijke 
strekking): Indien uit de VBC blijkt dat bij bepaalde werkzaamheden de 
grenswaarde wordt overschreden, dienen de voorgestelde maatregelen 
(zoals aangegeven in het vanuit de tooi gepresenteerde Plan van Aanpak) 
te worden gerealiseerd. Indien deze aanvullende maatregelen niet 
mogelijk blijken te zijn, dient door een deskundige van het CEAG een 
nadere risicobeoordeling te worden uitgevoerd, ai dan niet door middel 
van het uitvoeren van blootstellingsmetingen."
Het blijft ter vergadering onduidelijk of de DM0 de in punt 4025 
genoemde 'Welding Safety Datasheets' beschikbaar heeft en of deze op 
het Intranet geplaatst kunnen worden. Dhr. wordt gevraagd dit
nader uit te zoeken. Betreft een nieuw actiepunt (5.2).
Actie:
M.b.t. reikwijdte grenswaarde (punt 4030, pag. 6) vraagt maj 
aandacht voor de situatie(s) waarbij wordt opgetreden in internationaal 
(VN-)verband en Nederlandse Defensiemedewerkers mogelijk zouden 
moeten werken met door niet-EU-landen verstrekt materiaal'^'^

In de korte discussie die hierop volgt, 
wordt aangeven dat dit op meerdere onderwerpen van toepassing is, 
zodat dit item beter in het algemene deel van de Arbocatalogus Defensie 
kan worden aangeven. Vz geeft aan dat hij (i.s.m. maj ) over een 
tekstvoorstel zal nadenken, waarbij een link zal worden gelegd met ORM. 
M.b.t. punt 5015 worden de genoemde bedrijven uit de zin verwijderd. 
M.b.t. punt 5016 en de hierbij aangegeven opmerking (over eventueel 
van toepassing zijnde veilige afstand[en]) wordt afgesproken dat mw.

uitzoekt of en wat er in de VBC over afstanden is 
aangegeven. Betreft een nieuw actiepunt (5.3).
Actie:

- Het voorstel van maj om hoofdstuk 5000 anders in te delen (in drie 
hoofddelen, met andere nummering) wordt overgenomen.
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Het voorstel van maj om in de hoofdstukken 5000 en 6000 de 
categorieën van de Arbeidshygiënische strategie te verwerken, wordt tot 
later aangehouden.
Er wordt uitgebreid gesproken over hoofdstuk 6000, m.n. de tabel onder 
punt 6050 en de toepasbaarheid hiervan bij de verschillende 
inschakelduren. Dit mede in relatie tot de inschakelduren als genoemd in 
punt 6012. Het Is onduidelijk welke maatregelen gelden voor die 
verschillende situaties.
Vz geeft aan dat hij samen met mw. wil trachten
hier verbetering in aan te brengen. Betreft een nieuw actiepunt (5.4).
Actie:
Het proces 'onderwater lassen' (zoals te Den Helder en Soesterberg 
inpandig wordt beoefend) dient nog in de catalogus te worden 
opgenomen.

Opmerking secretaris: de mogelijke opname van c.q. verwijzing naar de 
'modelwerkplaats', zoals aangekondigd In de uitnodiging van de vergadering, komt 
vandaag niet aan bod.

Hoofddirectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onte referentie
es/2012012133

5. Vervolgstappen en actiepunten
Vz vat de vervolgacties samen:

De leden geven eventueel nader opgekomen commentaar en aanvullingen 
op voorliggende catalogus;
De DO'n starten/vervolmaken de beoordelingen van de lasrook-situaties; 
Hij streeft er naar om uiterlijk 18 juni 2012 een nieuwe versie van de 
catalogus te kunnen aanbieden voor een volgende commentaarronde.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

7. Sluiting
Volgende bijeenkomst;
Volgende (6®) bijeenkomst: 19 juli 2012. Aanvang; 10:00 uur. 
Locatie: Binckhorsthof, vergaderzaal 3L01.

Actiepuntenlijst

Wat Wie Gereed

3.2 Opstellen/aanlevenen tekstvoorstel t.b.v. 
punt 5040 (periodiek onderhoud lasuitrus- 
tlnq/lasapparatuur) van concept catalogus

13-06-2012

3.5 (laten) Uftvoeren beoondeling 
geïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (Indien van 
toepassina)

19-07-2012

4.1 CDC informeren over geconstateerde 
knelpunten v.w.b. DVD

01-06-2012

5.1 valt buiten reikwijdte van verzoek 25-05-2012
5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 

Safety Datasheets
19-07-2012

5.3 Bezien (VBO veilige afstand 13-06-2012
5.4 Herbeoordelen/beschrilven hoofdstuk 6000 13-06-2012
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Ministerie van Defensie

Koofddlrectte Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Oace referentie
BS/2012012133
Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korporaal van Oudheusdenkazerne, gebouw 4, kamer 11 
Postbus 155, MPC 51T 
1230 AD Loosdrecht

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer G458 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

BS/A17CDS/DA0G/Res.Int./Afd.Pers.G/Sie Arbo 
Maj ing
Prinses Julianakazerne, gebouw A, kamer 230 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MIUEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A8tM 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
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Kromhoutkazeme (K09 4'^ etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
Kromhoutkazeme (K09/B0.18, 4"^ etage) 
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012012133

CZSK/OST/FAC/STAF/A8tM 
Dhr. Ing.
Nieuwe Haven, gebouw Owergmeeuw, kamer 222 
Postbus lOOOO, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DP&OBS/P&O-staf
Mw,
Binckhorsthof, kamer 2D18 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

BS/AL/H DP/DPB/PSZV 
Ing. MSHE
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DBP/PSZV
Mr.
Binckhorsthof, Kamer L107 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie

5b

verslag

Hoofddlrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Blnckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
wvm.defensie.nl

Contactpersoon
Maj
Beleldsmec/ewerker Veiligheid

Betreft

Vergaderdatum en -tyd

Werkgroep DME - Lasrook 
6e vergadering Lasrook d.d. 19 juli 2012

AANWEZIG:
Dhr, HDP/DPB (VZ)
Dhr, CLSK/STF LSK/VKAM/MIUEU
Mw. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/G CH&TOX
Dhr, CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Kap CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA
Mw. Centrales voor overheidspersoneel
Maj HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr. DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr. DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr. KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalid)
Dhr. CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Dhr.

1. Opening

BS/AL7DPC/Afd DC (agendalid)

Vz heet de deelnemers welkom bij deze 6® bijeenkomst Lasrook, in het 
bijzonder dhr. . Na het vertrek van gaat hij het CZSK in
deze werkgroep vertegenwoordigen. is nog herstellende.
Vandaag wordt hij waargenomen door . Maj Is per 1
juli j.l. overgeplaatst naar het CEAG. Binnen de CDS is, m.n. ingegeven door 
het herziene takenpakket aldaar, besloten dat hun deelname aan veel 
overlegfora drastisch moet worden ingekrompen. Dhr. is
wederom zonder kennisgeving afwezig. Dhr. is ziek.

Mededelingen
Art. 11

Datum

Onze referentie 
BS/2012029436

Notulist
Ma]

BIJ beantwoording datum, 
ome referentie en betreft 
vermelden.
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valt buiten reikwijdte van verzoek

Hoefddlrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerneid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/-2012029436

Onderwerp l.iasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Beoordeling
Actiepunt 3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde iasrook- 
sltuaties:
Als gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:

CZSK: uitvoering is nu wel opgestart; geconstateerd is dat het nog een 
arbeidsintensief proces wordt;
CLSK: intern is nota verzonden waarmee de onderdelen, als vervolg op de 
uitgezette inventarisatieopdracht, worden verzocht om voor 01-09-2012 
hun technische en/of infrastructurele behoeften kenbaar te maken, 
teneinde deze te kunnen realiseren.
CLAS: er zijn plannen tot herbelegging van lasfuncties, waarbij er 
waarschijnlijk sprake gaat zijn van hoofd- en hulplocaties. De 
inventarisatie loopt niet soepel.
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In aansluiting wordt nog kort gesproken over een eventuele deadline waarop 
de inventarisatie gereed zou moeten zijn. Deze is niet makkelijk te bepalen. 
Wel moet de inventarisatie klaar zijn op het moment dat de werkgroep vindt 
dat de catalogus gereed is; immers de catalogus moet alle voorkomende 
lasrook-situaties bedrijfsvoering') afdekken. Conclusie is: hoe sneller hoe 
beter.

Hoofddirectie Personeel
CMrectfe Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Actiepunt 4.1 CDC informeren over geconstateerde knelpunten v.w.b. DVD: 
Na de in vorige vergadering genoemde reminders, is d.d.20-06-2012 hiertoe 
een bijeenkomst met de DVD geweest. Actiepunt 4.1 is hiermee uitgevoerd. 
Een aspect dat hierbij naar voren kwam is het feit dat ventilatievouden (per 
ruimte) in het verleden wel zijn berekend, maar niet zijn vastgelegd. De 
mogelijkheid om nieuwe berekeningen te maken wordt momenteel bekeken. 
Om de DVD een inschatting te kunnen laten maken van benodigde uren (en 
budget) zal vz het overzicht 'Lasrook-situaties' naar de DVD zenden. Betreft 
een nieuw actiepunt (6.2).
Actie:

Actiepunten m.b.t. Deeicataloaus
Onderstaande actiepunten hadden betrekking op de concept catalogus, versie 
11-05-2012.

Actiepunt 3.2 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. punt 5040 (periodiek 
onderhoud lasuitrusting/lasapparatuur) van concept catalogus:
Dhr. zou een en ander alsnog opnemen met dhr. . Er is
geen bijdrage ontvangen. Vz geeft aan dat hij hierover zojuist (per BB) een 
mailbericht naar dhr. heeft verzonden, ais ook over het feit dat
hij wederom zonder kennisgeving niet is verschenen.
Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat er binnen de werkgroep wel 
tekstsuggesties zijn c.q. opgesteld kunnen worden. Vz geeft aan dat de 
uitwerking van het actiepunt 'principieel' bij DM0 ligt. Het actiepunt blijft 
staan. Zie ook het gestelde onder 'Punt 5203' (agendapunt 4).
Actie:

Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Tijdens vorige vergadering bleef onduidelijk of de DM0 de in punt 4025 
genoemde 'Welding Safety Datasheets' beschikbaar heeft en of deze op het 
Intranet geplaatst kunnen worden. Vz geeft aan dat dit aspect ook is 
besproken in de WGS. Dhr. zou nog met een reactie komen. Die is nog 
niet ontvangen. In aansluiting hierop geeft dhr. aan dat hij heeft
gevraagd om het onderwerp voor de volgende WGS weer te agenderen.
Het actiepunt blijft staan.
Actie:

Actiepunt 5.3 Bezien (VBC) veilige afstand:
M.b.t. punt 5016 (nu 5105) en de hierbij aangegeven opmerking (over 
eventueel van toepassing zijnde veilige afstandfen]) is afgesproken dat mw.

uit zou zoeken wat er in de VBC over afstanden is 
aangegeven. Zij heeft via de mail al aangegeven hierover geen informatie te 
hebben kunnen vinden. Als toelichting geeft zij aan dat de VBC het als 
uitgangspunt hanteert dat 'toepassing van de VBC leidt tot een adequate 
bescherming van lassers en de mensen in hun omgeving' (red. bedoeld wordt 
werkomgeving).

Onze referentie
BS/2012029436
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Vz geeft aan het vreemd te Art. 11

Aansluitend volgt een discussie over nut en noodzaak van eventuele metingen 
waarmee (wel of geen) veilige afetand(en) te onderbouwen zouden zijn. Ais 
gevolg hiervan wordt besloten dat kap en mw.
zullen bezien of e.e.a. geconcretiseerd kan worden door meting(en) bij een of 
meerdere representatieve lasrook-situaties (vooralsnog wordt hiertoe aan 
DBGS te Leusden gedacht). Hierbij geeft dhr. nog wenken t.a.v. de
uitvoering. Een hiervan is het meenemen van lassen aan pantserstaal (indien 
mogelijk). Betreft een nieuw actiepunt (6.3).
Actie: (c.q. vert. CLAS)/
valt buiten reikwijdte van verzoek

Haofddlrectle P«rsoneet
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012029436

Actiepunt 5.4 Herbeoordelen/beschrijven hoofdstuk 6000:
Vorige vergadering is uitgebreid gesproken over hoofdstuk 6000, m.n. de 
tabel onder punt 6050 en de toepasbaarheid hiervan bij de verschillende 
inschakelduren. Dit mede in relatie tot de inschakelduren als genoemd in punt 
6012. Het was onduidelijk welke maatregelen gelden voor die verschillende 
situaties. Mw. zou samen met vz trachten hier
verbetering in aan te brengen. Zoals bij de uitnodiging al aangegeven is er 
door eerstgenoemde een voorstel aangeleverd; vz heeft alleen geen kans 
gezien om het stuk vooraf te bespreken. Met opname in de catalogus is 
gewacht totdat er consensus zou zijn bereikt. Zie agendapunt 4 voor 
inhoudelijke bespreking, op basis waarvan het actiepunt nog blijft staan. 
Actie:

4. Bespreking Deelcatalogus
De op- en aanmerkingen vanuit de vorige vergadering zijn voor een groot 
deel verwerkt in voorliggende versie (versiedatum 10-07-2012).
De in de deelcatalogus aangegeven aandachts- en bespreekpunten, als ook 
de bijdrage van mw. worden gezamenlijk doorlopen.
Punt 4024 (in relatie met 4023)
Naast de oude tekst is (als gevolg van vorige vergadering) een alternatief 
tekstvoorstel opqenomen. Vz aeeft aan dat Art. 11 ’ '

Op het moment dat de
catalogus van kracht wordt verklaard, moet deze de bedrijfsvoering (wat 
betreft las- en aanverwante processen) geheel afdekken. De meer gewone 
processen worden generiek afgedekt en eventuele speciale processen moeten 
tezamen met op die processen afgestemde beheersmaatregelen apart in de 
catalogus zijn beschreven. Art 11

Hierna voigt merover een uitgebreioe discussie, uiteinaeiijic wordt Desloten 
om het oude punt 4024 (vanuit versie 11-05-2012) geheel te laten vervallen 
en het nieuwe punt 4024 op de juiste wijze samen te voegen met punt 4023.

Punt 4025
Het betreft hier de Welding Safety Datasheets. Dit blijft een aandachtpunt in 
afwachting van de uitkomst van actiepunt 5.2.
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Punt 4033 (in relatie met 4032)
Er wordt kort stilgestaan bij de vraag van maj (uit vorige vergadering) 
over hoe om te gaan met situaties waarbij NL personeel ingeval van optreden 
in internationaal verband moet werken met materiaal dat niet aan 
Nederlandse normering voldoet. Na enige discussie over dit onderwerp geeft 
vz aan dat hij een tekstvoorstel voor 4032 zal voor maken, waarbij 4033 
waarschijnlijk komt te vervallen.

Punt 5105
Zie eerstens de discussie over veilige afstanden onder agendapunt 3, 
actiepunt 5.3.
In afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek wordt het punt 
gehandhaafd, zij het dat de tekst wordt gewijzigd in 'Correcte toepassing van 
de VBC leidt tot een adequate bescherming van lassers en de mensen In hun 
werkomgeving'.

Hoofddirectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Orue referentie
BS/2012029436

Punt 5203
Er wordt kort gesproken over de opmerking van mal (Art. 11

Bovenstaande aanpassingen worden samengevat als nieuw actiepunt 6.4.
Actie;

In relatie met laatste punt geeft vz aan dat hij via dhr. nog eenmaal
zal trachten de bijdrage (zie agendapunt 3, actiepunt 3.2) te krijgen. Lukt dit 
dan nog niet, dan zit er niets anders op dan de invulling hiervan neer te 
leggen bij de OPCO's (i.c. de 'bedrijven').

Punt 6090
Maj heeft als gevolg van vorige vergadering een tekstvoorstel m.b.t. 
lassen onder water opgesteld en opgenomen. Onder verwijzing naar het 
gestelde onder 'Punt 4024' (zie eerder) wordt het punt/ de tekst 'in de wacht 
gezet'.

Punt 6050
In dit kader wordt de bijdrage van mw. besproken. Zij
geeft uitleg over de nieuwe tabel, die uitgebreider is dan de vorige compacte 
tabel. De tabel wordt uitgebreid bediscussieerd. Oe conclusie is dat de huidige 
presentatie tot verschillen in interpretatie kan leiden v.w.b. te nemen 
beheersmaatregelen. Bij de afsluiting van dit punt geeft vz aan dat hij 
tezamen met mw. zal bezien of tot een andere
presentatievorm kan worden gekomen. Dit betreft actiepunt 5.4. (zie 
agendapunt 3).

In haar mail, als ook in de tabel, stelt mw. haar
vraagtekens bij de activiteiten 'elektrisch gutsen' en 'draadvlamspuiten', m.n. 
waar deze vandaan komen*. De VBC is niet geschikt om deze te beoordelen; 
dit zou dan m.b.v. de (oude) praktijkrichtlijn moeten gebeuren. Ook is ze 
benieuwd of deze processen binnen Defensie voorkomen.

* Noot secretaris: ter vergadering kon de vraag niet met zekerheid wonden beantwoord. 
Op tabblad 1 (de invulinstructle) van het Inventarisatietormat wordt gevraagd deze 
activiteiten op te geven (m.a.w. de werkgroep heeft er door instemming met het format 
zelf om gevraagd). Het format, m.n. de op te vragen processen heeft maj op laten 
stellen d<?or las(rook) specialisten waaronder dhr. en dhr. (CEAG).
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Maj geeft aan dat hij de vraag had opgepakt en in het overacht 
'Lasrook-situaties' naar deze processen heeft gezocht. Elektrisch gutsen komt 
voor. Verder Is soms aangegeven dat draadvlamspuiten is vervangen door 
thermisch spuiten. Alleen op basis van de huidige inventarlsatiegegevens kan 
hij niet garanderen dat draadvlamspuiten in het geheel niet voorkomt. Ook hij 
is geen 'las-deskundige'; het proces kan mogelijk onder een andere benaming 
in het overzicht staan. Zekerheid kan alleen door/vanuit de DO'n geboden 
worden. Besloten wordt dat de DO'n dit zelf inventariseren (betreft actiepunt 
6.5).
Actie: allen (indien van toepassing)

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2012029436

5. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd.

Vz stipt nog even het TNO rapport m.b.t. 'de modelwerkplaats Lassen' aan. 
Mw. merkt op dat bij eventuele toepassing men zich
goed moet realiseren dat het rapport is gebaseerd op werksituaties bij het 
CLSK. Vz geeft aan dat de bruikbaarheid van het rapport in later stadium nog 
bekeken moet worden.

Mede i.v.m. de tijd krijgt het agendapunt verder geen expliciete invulling.

6. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

7. Sluiting
Volgende bijeenkomst;
Volgende (7®) bijeenkomst: 15 oktober 2012. Aanvang; 12:30 uur. 
Locatie; Binckhorsthof, vergaderzaal 3L01.

Actiepuntenlijst
Wat Wie Gereed

3.2 Opstellen/aanleveren tekstvoorstel t.b.v. 
punt 5040 (periodiek onderhoud lasuitms- 
tinq/lasapDaratuur) van concept catalogus

04-09-2012

3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 
geïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (indien van 
toepassing)

15-10-2012

5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 
Safety Datasheets

15-10-2012

5.4 Herbeoordelen/beschrijven hoofdstuk 6000 01-10-2012
6.1 valt buiten reikwijdte van'verzoek' 15-10-2012

6.2 Aan DVD aanbieden overzicht Lasrook- 
situaties

27-07-2012

6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. 
veilige afstand

(verf.
CLAS)/

15-10-2012

6.4 Aanbrenqen diverse aanpassingen catalogus 01-10-2012
6.5 Inventariseren of elektrisch gutsen en 

draadviamsDUiten daadwerkelllk voorkomen
Allen (indien van 
toepassing)

15-10-2012
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Onze referentie 
BS/2O1202943S

Contactpersoon
MaJ

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/ST/DWPSN/LA/LS/KENNISPOOL
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, kamer G458 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAfVSTC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CLAS/5T CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
Kromhoutkazerne (K09 4*= etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Dhr.
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Kromhoutkazerne (K09/80.18, 4'*' etage) 
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CL4S/ST CUtS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
Kromhoutkazerne (K09 4"“ etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
es/2012029436

CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DPC/Afd DC 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 5D2 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

BS/AL/HDP/DPB/PSZV 
Ing. MSHE
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AI7HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

BS/AL/HDP/DBP/PSZV
Mr.
Binckhorsthof, Kamer L107 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie

éo

verslag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Blnckhorsuaan 135 
2Sl6 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Oen Haag 
Nederland 
wwyv.defensie.nl

Contactpersoon
Ma]
Beteldsmedewerker Veiligheid

Betreft

Vergaderdatum en -tijd

AANWEZIG:
Dhr.
Mw.
Kap
Mw.
Dhr.
Maj

Werkgroep DME - Lasrook
7e vergadering Lasrook d.d. 15 oktober 2012

HDP/DPB (vz)
CDCyP&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA 
Centrales voor overheidspersoneel 
DMO/ST/VDB/ARBO 
HDP/DPB (secr)

Datum

BS/2012035410

Notulist
Maj

BIJ beantwoording datum, 
onze referentie en betneff 
vermelden.

AFWEZIG:
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Dhr.
Dhr.

C2SK/PCZSK/MABE/IPS/KAM 
CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU 
KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 
(agendalld)
CDC/Arbocoördinator (agendalld) 
BS/AL/DPC/Afd DC (agendalld)

1, Opening
Vz heet de deelnemers welkom bij deze 7® bijeenkomst Lasrook. 
moet door een blessure verstek laten gaan. is er niet wegens
ziekte. meldt dat, als gevolg van interne herverdeling van
taken, zij nu permanent deel zal nemen i.p.v. . Besloten wordt
om dhr. niet meer als lid van de werkgroep te beschouwen.

Mededelingen
Art. 11
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Hoofddirectie Personeel
Directie Personeeisbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekertield, Zorg en Veteranen

T§ NOV. 2012
Onze referentie 
BS/2012035410

valt buiten reikwijdte van verzoek

Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Beoordeling
Actiepunt 3.5 (faten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook- 
situades:
Als gevoig van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:

CZSK; Dhr. heeft d.d. 12-10-2012 per mail laten weten dat 
begonnen is met het inventariseren van laswerkzaamheden aan boord 
tijdens onderhoud op het Marinebedrijf;
CLSK: Dhr. heeft d.d. 08-10-2012 per mail laten weten dat
binnen het CLSK de inventarisatie m.b.v. de Verbetercheck grotendeels is 
afgerond. De onderdelen hebben gemeld dat geen aanvullende 
maatregelen nodig zijn om aan de norm te voldoen;
CLAS: Kap geeft aan dat het aan capaciteit ontbrak om de
gegevens bij elkaar te halen; hierin gaat binnenkort verbetering komen.
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Onderwater lassen
Het was al bekend dat er geen meetgegevens beschikbaar zijn over deze 
activiteiten bij de instructiegroep van het OTCLog. Dhr. meldde m.b.t. 
deze activiteiten te Den Helder dat hem is verteld dat er wel metingen zijn 
verricht, maar dat rapportages niet beschikbaar zijn!? Naar inschatting van de 
Defensie Duikgroep zijn de getroffen maatregelen wel zodanig dat aan de 
blootsteliingsnorm vyprdt voldaan. Dhr. stelt (in zijn mailbericht) voor 
dat hij de situatie zeif bekijkt en indien mogelijk beoordeelt m.b.v. 
www.5xbeter.nl (zie volgende alinea). Het persoonlijk in ogenschouw nemen 
van de situatie lijkt de werkgroep een goed idee.

Mw. stelt voor dat er een reactie naar dhr.
gaat, waarbij hem wordt gevraagd om bij dat bezoek toch vooral nog nader te 
informeren naar bedoelde onderzoeken en (vooralsnog) ontbrekende 
onderzoeksrapporten hierover. Die (eventuele) meetrapporten zijn belangrijk 
omdat dit proces niet met de VBC beoordeeld kan worden. Zoekslagen binnen 
CEAG hebben niets opgeleverd. Betreft een nieuw actiepunt (7.1).
Actie:

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Knelpunt ventilatievouden
Actiepunt 6.2 Aan DVD aanbieden overzicht Lasrook-situaties:
Om de DVD een inschatting te kunnen laten maken van benodigde uren (en 
budget) is het overzicht 'Lasrook-situaties' naar de DVD gezonden, Het 
actiepunt is hiermee uitgevoerd. Op basis van het overzicht is de DVD met 
een reactie gekomen. In de vergadering wordt even stilgestaan bij deze 
reactie. Er bestaat nog wat onduidelijkheid over wat "mobiele installaties" zijn 
waar DVD het in de mail over heeft. Dit moet door de DO'n nog worden 
uitgezocht voordat DVD daadwerkelijk gaat beginnen. Dit betreft een nieuw 
actiepunt (7.2).
Actie: DO'n

In principe zal de DVD alleen gevraagd worden iets te doen aan de vaste 
afzulging en mogelijk de aansluitpunten van mobiele afzuiginstallaties.

Vz constateert dat bij het CLSK de inventarisatie/beoordeling grotendeels 
gereed is en dat het knelpunt m.b.t. capaciteitsgegevens bij hen kennelijk 
geen beperkende rol heeft gespeeld.

Overigens heeft dhr. d.d. 12-10-2012 laten vyeten dat het verkrijgen 
van informatie over de ventilatievouden van de afzuig- en gebouwinstallaties 
lastig blijft en soms gewoon niet voorhanden is. Hij heeft aangegeven dat het 
wellicht verstandig is om hun locaties mee te nemen in de opdracht, zoals 
aangegeven.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum
1 6 NOV. 2012

Onze referentie
BS/2012035410

Actiepunten m.b.t. Deelcatalogus
Actiepunt 3.2 Opsteiien/aanieveren tekstvoorstei tb.v. punt 5040 (periodiek 
onderhoud lasuitrusting/lasapparatuur) van concept catalogus:
Het concept tekstvoorstel is inmiddels door dhr. aangeboden.
Voorafgaande aan de vergadering is de tekst ook aan de leden gezonden. 
Vanuit de werkgroep zijn geen bemerkingen. Dhr. had reeds per mail
gereageerd in de richting van dhr. . Laatstgenoemde beziet nog of
dat commentaar aanleiding is tot aanpassing. Voor de werkgroep is het 
actiepunt afgehandeld.
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op basis van de tekstbijdrage van dhr. geeft vz aan dat mogelijk
nog iets opgenomen moet worden over het onderhoud wat door de DVD 
gedaan wordt (filters, ventilatiesystemen). Mogelijk kan dit direct 
meegenomen worden In het onderzoek wat door de DVD uitgevoerd moet 
worden.

Welding Safety Datasheets
Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Einddoel van het actiepunt moet zijn dat (bruikbare) WSD's van de binnen 
Defensie gebruikte lastoevoegmiddelen (ook) via Intranet Defensie 
beschikbaar komen.
Vz en dhr. hebben het onderwerp op de agenda gezet van de WGS.
Ook laatste vergadering WGS is het onderwerp besproken. Hierna heeft dhr.

per mailbericht getracht nog enige sturing te geven. Hij heeft nog 
geen reactie ontvangen. Wordt vervolgd. Vz geeft aan dat het bewaken van 
dit hele fenomeen (mede i.v.m. vertrek vz) het beste kan worden uitgevoerd 
door dhr. . De actiehouder wordt dienovereenkomstig aangepast.
Actie:

HoofddlrecUe Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

1 8 NQV. 2012
Onze referentie
BS/2012035410

Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. veilige afstand: 
Vorige vergadering is gesproken over het feit dat er geen informatie is te 
vinden over veilige afstanden. De VBC hanteert het als uitgangspunt dat 
'toepassing van de VBC leidt tot een adequate bescherming van lassers en de 
mensen in hun werkomgeving'. Hierbij is gediscussieerd over nut en noodzaak 
van eventuele metingen waarmee (wel of geen) veilige afstand(en) te 
onderbouwen zouden zijn. Aansluitend is besloten dat kap en mw.

zouden bezien of e.e.a. kan worden geconcretiseerd 
door meting(en) bij een of meerdere representatieve lasrook-situaties.

Mw. geeft aan dat (i.o.m. ) DBGS te
Leusden is geselecteerd om eventuele metingen uit te voeren. D.d. 08-10- 
2012 heeft zij dit bedrijf bezocht en een rondleiding gekregen. Er is ter 
plaatsen gekeken welke processen/activiteiten, van belang voor de catalogus, 
hier plaatsvonden en konden worden onderzocht. Het gaat hierbij om het 
bemeten van processen die niet met de VBC zijn te beoordelen en het kunnen 
bepalen van de verspreiding van lasrookconcentraties in een ruimte. 
Voorgesteld worden:
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen in kleine ruimte (bijv. in voertuig);
d. Bij het DBGS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 

techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.

Vanuit de werkgroep is men akkoord met dit voorstel v.w.b. de punten a t/m 
c. Wat betreft punt d. wordt voorgesteld wel eerst 'op termijn' nader te laten 
specificeren. Betreft nieuw actiepunt (7.3).
Actie:

valt buiten reikwijdte van verzoek
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Gelet op vorenstaande wordt actiepunt 6.3 nog aangehouden.
Dhr. heeft ook nog info m.b.t. bescherming van derden aangeboden;
die is door de secretaris aan de leden doorgezet. Aangegeven wordt dat er 
voor dit doeleinde geen relevante informatie uit is te halen.

Actiepunt 5.4 Herbeoordelen/beschrljven hoofdstuk 6000:
Vorige vergadering is uitgebreid gesproken over hoofdstuk 6000. Er was nog 
geen consensus over het geheel. Mw. zou samen mfet
vz trachten verbeteringen aan te brengen. Er heeft in de tussentijd wel een 
bespreking plaatsgevonden, maar de daadwerkelijke uitwerking heeft door de 
volle agenda's even op zich laten wachten.
Mw. deelt de uitwerking rond (actiepunt 5.4. is
hiermee afgedaan) en geeft een toelichting.
Ze heeft de VBC erbij gepakt en bezien in welke situaties deze een groene 
uitsiag gaf. Aan de hand van deze informatie is de voorliggende tabel tot 
stand gekomen.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop e.e.a. het meest werkbaar 
kan worden gepresenteerd. Vz stelt voor om de tabel uit elkaar te trekken en 
te gaan werken met pakketten met maatregelen. Dit in lijn met de catalogus 
DME. De bijzondere situaties ('specieaaltjes') komen dan als separate 
processen terug. Hij zal dit verwerken in de volgende concept deelcatalogus. 
Betreft nieuw actiepunt (7.5).
Actie:

Vz geeft aan dat metingen t.b.v. de bijzondere processen/activiteiten (de 
'speciaaitjes') wel door de betreffende DO'n geïnitieerd en betaald zullen 
moeten worden. Dit i.t.t. de metingen die worden uitgevoerd bij DBGS (zie 
onder onderwerp 'Veilige afstand').

Verder geeft mw. aan dat de in de tabel genoemde
beheersmaatregelen v.w.b. de activiteiten elektrisch gutsen, 
draadvlamspuiten, lassen in besloten ruimten en in de buitenlucht (laatste 4 
van de tabel) niet afkomstig zijn uit de VBC, maar uit de brochure 'Lasrook 
hou 't buiten je lijf. Dit dient naar haar mening wel in de catalogus te worden 
vermeld.

Als laatste geeft mw. aan dat in het overzicht van de
inventarisatie een drietal activiteiten staan die (vooralsnog) niet m.b.v. de 
VBC beoordeeld kunnen worden, t.w;

Loodlassen bij CZSK/Mabe
- Vlam Plasma spray bij CLSK/LCW
- Thermisch spuiten bij CLAS/IBL
Haar voorstel om deze nader te laten bekijken (wat, welke omstandigheden, 
welke materialen, waar, frequentie, afzuiging, etc.) wordt overgenomen. 
Betreft een nieuw actiepunt (7.6).
Actie:

De uitkomsten zal zij aansluitend bespreken met een van de Verbetercoaches. 
Betreft actiepunt 7.7.
Actie:

In de uitgereikte uitwerking heeft mw. ook nog enkele
aspecten aangegeven, waarvan gecheckt moet worden of die in de catalogus 
onder de kop 'Werkvoorbereiding en blootstelling' {zie punt 5330 concept 
catalogus versie 10-07-2012) afdoende zijn beschreven. Het betreft:

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

1 6 NOV. 2012
Onio referentie
BS/2012035410
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• verwijder restanten (vuil, roest, vet, olie) en deklagen (verf en coatings).
• maak lastoortsen en autogeenbranders van tevoren goed schoon.
• kies van tevoren de meest doelmatige elektrode, draad of lasbrander.
• gebruik zoveel mogelijk vaste lesplaatsen met de juiste voorzieningen. 

Leg alle benodigdheden binnen handbereik.

Daarnaast zou mogelijk de optie 'Gebruik een lashelm met zelfregulerend 
lasglas zodat je de helm niet hoeft af te zetten om de las te controleren', in 
de catalogus moeten worden toegevoegd onder het onderwerp PBM’n.

Actiepunt 6.4 Aanbrengen diverse aanpassingen catalogus:
Betreft tekstuele aanpassingen van de punten 4024 (4023), 4025, 4033 
(4032), 5105 en 5203. Dit is mede in afwachting van (consensus over) een 
nieuw te verwerken tabel maatregelen (hst 6000), nog niet verwerkt in een 
nieuwe versie van de catalogus. Worden meegenomen in volgende 
aangepaste versie. Actiepunt blijft staan.
Actie:

Hoofddirectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

1 6J0V, 2012
Onze referenfie
BS/Z012035A10

Actiepunt 6.5 Inventariseren of elektrisch gutsen en draadvlamspuiten 
daadwerkelijk voorkomen:
Eerder heeft mw. per mail, als ook in vergadering,
haar vraagtekens gezet bij de activiteiten 'elektrisch gutsen' en 
'draadvlamspuiten', m.n. waar deze vandaan komen. De VBC is niet geschikt 
om deze te beoordelen; dit zou dan m.b.v. de (oude) praktijkrichtlijn moeten 
gebeuren. Naar aanleiding hiervan is dus ook de vraag gesteld binnen de 
DO'n te bezien of deze processen voorkomen.
Alleen het GLAS heeft hier per mail op gereageerd; draadvlamspuiten komt 
binnen het GLAS niet meer voor. Elektrisch gutsen komt op meerdere locaties 
voor.
Omdat beide activiteiten zijn opgenomen in de tabel (zie eerder) en dus in de 
catalogus worden opgenomen, kan het actiepunt komen te vervallen.

Vz sluit het onderwerp af door (nogmaals) aan te geven dat door het in de 
catalogus aangeven van alle processen met bijbehorende maatregelen op 
basis van de onderliggende voorwaarden uit de VBG, de VBG als zodanig niet 
(meer) behoeft te worden gebruikt en genoemd. Wel wil hij in de catalogus 
aangeven dat VBG ten grondslag ligt aan de beheersmaatregelen.

4. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actiepuntenlljst).
Daarnaast:

de uitgereikte tabel ('plus') wordt z.s.m. ook digitaal aangeboden en
verwerkt in de volgende concept versie van de catalogus;
dit geldt ook voor de aangeleverde input van DM0 en voor de diverse
redactionele opmerkingen vanuit actiepunt 5.4 en de vergadering van
vandaag.

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst;
Volgende (8^) bijeenkomst; 10 december2012. Aanvang: 12:30 uur. 
Locatie: Binckhorsthof, vergaderzaal 3L01.
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Hoofddirectie Pereoneel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

BS/201203S410

Actiepuntenl ijst
Wat Wie Gereed

3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 
geïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (Indien van 
toepassing)

10-12-2012

5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 
Safetv Datasheets

26-11-2012

6.1 valt buiten reikwijdte van verzoek 26-11-2012

6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. 
veilige afstand

(waar nodig ost 
door . )

26-11-2012

6.4 Aanbnengen diverse aanpassingen catalogus 26-11-2012
7.1 Doorgeven vraag over onderzoeksgegevens 

m.b.t. onderwaterlassen te Den Helder
19-10-2012

7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele 
Installaties'

DO'n 16-11-2012

7.3 Nader specificeren begrip 'op termijn' In 
relatie tot uitvoering metingen bij DBGS

z.s.m. i.o.m.
NM

7.4 valt buiten reikwijdte van verzoek 26-10-2012

7.5 Verwerken (tabel) maatregelen in volgende 
versie cataloaus

26-11-2012

7.6 Nader specificeren activiteiten: loodlassen, 
vlamplasma sprav en thermisch spuiten

09-11-2012

7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 05-12-2012
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

verzendlijst

Datum

1 6 NOV. 2012
Onze referentie
Bs/2012035410

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DM0/ST/VDB/AR80
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
Kromhoutkazerne (K09 4“^ etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder
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CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AI7DPC/Afd DC 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 5D2 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

1 6 NOV. 2012
Onze referentie
BS/2012035410

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V8tHF 
LtKol MSHE
Korte Molenweg 3 Doom 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

BS/AL7HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie

77,

verslag

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelstjeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorstlaan X35 
2516 BA Den Haag 
MPC 58 L 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie.nl

Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

Betreft

Vergaderdatum en -tijd
Werkgroep DME - Lasrook
8e vergadering Lasrook d.d. 10 december 2012

AANWEZIG:
Mw. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/

Cl CH&TOX (vz)
Kap CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA
Mw. Centrales voor overheidspersoneel
Dhr. DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr. C2SK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr. CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Dhr. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX
Maj HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 

(agendalld)
Dhr. CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Dhr.

1. Opening

BS/AL/DPC/Afd DC (agendalid)

Datum

2 3 JAN. 2013
Onze referentie
BS/2013001334

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermeiden.

Vorige vergadering is i.v.m. het vertrek van dhr. gesproken
over de overname van zijn taak als voorzitter. Mw. is
bereid gevonden deze taak op zich te nemen.
Vz heet de deelnemers welkom bij deze 8® bijeenkomst Lasrook, in het 
bijzonder dhr. (CEMG) die aanwezig is i.v.m. het onderwerp DME.

Mededelingen
Art. 11
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valt buiten reikwijdte van verzoek

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

2 3 JAN. 2013
Onze referentie
BS/201300133A
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Hoofddlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

2 3 JAN. 2013
Oiuereferentie
BS/2013001334

Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
De actiepunten worden niet op volgorde van nummering behandeld!
Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Beoordeling
Actiepunt 3.5 {laten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde iasrook- 
situaties:
Als gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:

CZSK: Is nog niet zo ver als gewenst, mede i.v.m. capaciteit. Er komt een 
opvolger voor dhr. (die de dienst heeft verlaten); dhr. hoopt dat 
die opvolger wellicht ondersteuning kan gaan bieden;
CLSK: Zoals aangegeven was e.e.a. al grotendeels afgerond; er waren 
geen aanvullende maatregelen nodig om aan de norm te voldoen;
CLAS: Het loopt nu vast omdat de technische gegevens van de 
afzuiginstallaties, etc. ontbreken. Zie verder onder actiepunt 7.2.

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Onderwater lassen
Actiepunt 7.1 Doorgeven vraag over onderzoeksgegevens m.b.t. 
onderwaterlassen te Den Helder:
Dhr. heeft per mail voorgesteld dat hij de situatie zelf bekijkt en indien 
mogelijk beoordeelt. Dit leek de werkgroep een goed idee. Maj zou aan 
dhr. vragen om bij dat bezoek toch vooral nog nader te informeren naar 
bedoelde onderzoeken en (vooralsnog) ontbrekende onderzoeksrapporten 
hierover. Dit verzoek is overgebracht; actiepunt 7.1. is hiermee afgedaan.
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Dhr. geeft aan dat hij nog niet in de gelegenheid is geweest om de 
locatie te bezoeken en te informeren naar beschikbare gegevens m.b.t. het 
onderwater lassen. Betreft actiepunt 8.3.
Actie:

Knelpunt ventilatievouden
Actiepunt 7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele installaties':
In de vergadering is stilgestaan bij de reactie van de DVD m.b.t. het 
knelpunt. Er bleek onduidelijkheid te bestaan over wat "mobiele installaties" 
zijn. Dit moest door de DO'n nog worden uitgezocht voordat DVD 
daadwerkelijk gaat beginnen.
Binnen het CLAS staat de vraag nog uit. V.w.b. het MaBe staat de vraag uit 
bij de onderhoudsdienst. Het CLSK heeft geen mobiele installaties. Het 
actiepunt blijft staan.
Actie:

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
AWeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

2 3 JAN. 2013
Onze referentie
BS/2013001334

In principe zal de DVD alleen gevraagd worden iets te doen aan de vaste 
afzuiging en mogelijk de aansluitpunten van mobiele afzuiginstallaties.

Maj geeft aan dat hij per mail is benaderd om een vervolg stap te 
maken; het is beide partijen niet gelukt om verder contact met elkaar te 
krijgen. Hij zal z.s.m. weer een nieuwe poging ondernemen.
Oomerkina secretaris:Art. 11

Actiepunten m.b.t. Deelcatalogus 

Welding Safety Datasheets
Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Einddoel van het actiepunt moet zijn dat (bruikbare) WSD's van de binnen 
Defensie gebruikte lastoevoegmiddelen (ook) via Intranet Defensie 
beschikbaar komen.
Dhr. is n.a.v. vorige vergadering actiehouder geworden. Hij heeft in
week 49 wederom een reminder gezonden aan de assortimentsmanager, 
maar er is geen reactie gekomen.
Hij geeft aan dat hij nog een poging zal doen via de WGS.
Actie:

Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. veilige afstand: 
Vorige vergadering is aangegeven dat DBGS te Leusden is geselecteerd om 
eventuele metingen uit te voeren naar;
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen in kleine ruimte (bijv. in voertuig);
d. Bij het DBGS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 

techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.
Er is hiertoe een plan van aanpak en kostenraming opgesteld. Dit kan in 
tIJd/capaciteit gezien pas in 2013 worden uitgevoerd en alleen als de HDP 
budget ter beschikking stelt.
Actie:

Actiepunt 7.3 Nader specificeren begrip 'op termijn' in relatie tot uitvoering 
metingen bij DBGS:
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Ten aanzien van punt d (onder actiepunt 6.3.) is voorgesteid om eerst 'op 
termijn' nader te laten specificeren. Kap geeft aan dat ze dit nog aan
het uitzoeken is. Het actiepunt blijft staan.
Actie:

valt buiten reikwijdte van verzoek

Hoofddtrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociaie 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

2 3 JAN. 2013
Onzè referentie
BS/2013001334

Actiepunt 7.6 Nader specinceren activiteiten: loodlassen, vlamplasma spray 
en thermisch spuiten:
Vorige vergadering heeft mw. aangegeven dat er een
drietal activiteiten zijn die (vooralsnog) niet m.b.v. de VBC beoordeeld 
kunnen worden, t.w:
- Loodlassen bij CZSK/Mabe;
- Vlam Plasma spray bij CLSK/LCW;
- Thermisch spuiten bij CLAS/IBL.
Kap en dhr. hebben hierop een nadere uitleg toegezonden.
Thermisch spuiten blijkt ook bij het CZSK voor te komen. Art 11

Art. 11

Aangezien het proces thermisch spuiten ook bij DBGS plaatsvindt, wordt 
bezien of dit proces tevens bemeten moet gaan worden.

Actiepunt 7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met verbetercoaches:
De uitkomsten van actiepunt 7.6 (nader definiëren activiteiten: loodlassen, 
vlamplasma spray en thermisch spuiten) zou mw.
aansluitend bespreken met een van de Verbetercoaches. Dit is (m.n. omwille 
van het nog niet volledig beantwoorden van actiepunt 7.6) nog niet gebeurd. 
Actiepunt blijft staan.
Actie:

Actiepunt 7.5 Verwerken (tabel) maatregelen in volgende versie catalogus: 
Vorige vergadering is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop e.e.a. het 
meest werkbaar kan worden gepresenteerd. Hierbij Is door voormalig vz 
voorgesteld om de tabel uit elkaar te trekken en te gaan werken met 
pakketten met maatregelen, conform de catalogus DME. De bijzondere 
situaties ('speciaaltjes') komen dan als separate processen terug. Voormalig 
vz zou dit verwerken in de volgende concept deelcatalogus. Omwille van 
hetgeen is afgesproken (zie actiepunt 8.5) komt actiepunt 7.5 te vervallen.

Actiepunt 6.4 Aanbrengen diverse aanpassingen catalogus:
Betreft tekstuele aanpassingen van de punten 4024 (4023), 4025, 4033 
(4032), 5105 en 5203. Deze aanpassingen waren vorige vergadering nog niet 
uitgevoerd mede in afwachting van (consensus over) een nieuw te verwerken 
tabel maatregelen (hst 6000). Dit zou door dhr. meegenomen
worden in een nieuwe versie van de catalogus. Het is momenteel onduidelijk 
of dit ook (afdoende) is gebeurd. Omwille van hetgeen Is afgesproken (zie 
actiepunt 8.5) komt actiepunt 6.4 te vervallen.
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Er zijn in de vorige vergadering ook nog diverse aspecten door mw.
genoemd (m.n. m.b.t. 'voorbereiding'), waarvan gecheckt 

moest worden of die afdoende in de catalogus zijn benoemd. In voorliggende 
versie heeft maj betreffende aspecten wel aangepast; deze moeten nog 
wel nagelopen wonden. Dit wordt meegenomen bij actiepunt 8.5.

Maj geeft aan dat hij een volgende catalogus (versiedatum 03-12-2012) 
van dhr. heeft ontvangen met de opmerking dat hij die samen
met mw. maar verder moest uitwerken. Maj en
mw. hebben elkaar hierover pas vanmorgen kunnen
spreken. Hun voorstel is dat zij deze versie eerst samen bekijken en verder 
aanpassen en hem dus niet vandaag inhoudelijk te behandelen. Dit voorstel 
wordt overgenomen. Betreft een nieuw actiepunt (8.5).
Actie:

Hooftldlrectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

O.L3JSL2013
bs/2013001334

Mw. geeft t.a.v. punt 5105 van de concept catalogus (versie 03-
12-2012) aan dat 'letsel' inderdaad beter vervangen kan worden door 
'gezondheidsschade' (zoals door maj voorgesteld). Daarnaast moet 
'toezicht' (punt 5341 van de catalogus) nog een verdere uitwerking krijgen.

Dhr. merkt op dat het door de DVD uit te voeren infra-gebonden
onderhoud (zoals aangegeven op biz. 4 van het verslag van de 7® 
vergadering) eigenlijk ook moet worden opgenomen in de catalogus.

Getracht zal worden dit mee te nemen bij de uitwerking van actiepunt 8.5.

4. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actiepuntenlijst).

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst:
Volgende (9*) bijeenkomst: 04 februari 2013. 
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Blnckhorsthof, vergaderzaal 3L01.

Actiepuntenlijst
Wat Wie Gereed

3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 
geïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (Indien van 
toeoassinaï

04-02-2013

5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 
Safetv Datasheets

04-02-2013

6.1 Aangeven stand van zaken/resultaten 
technische aanpassingen LCF'n m.b.t. DME

04-02-2013

6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. 
veilige afstand

(waar nodig ost 
door )

04-02-2013
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7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele 
installaties'

04-02-2013

7.3 Nader specificeren begrip 'op termijn' In 
relatie tot uitvoering metingen bii 08GS

15-01-2013

7.6 Nader specificeren activiteiten: loodlassen, 
vlamplasma sprav en thermisch spuiten

15-01-2013

7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met 
verbetercoaches

04-02-2013

valt buiten reikwijdte van verzoek

8.3 Achterhalen onderzoeksgegevens 
onderwater lassen

04-02-2013

8.4 Initiëren onderzoeksbehoefte 20-12-2012
8.5 Aanpassen concept catalogus Lasrook (versie 

03-12-2012)
04-02-2013

Ho«fddirectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

tX^rMJOia
BS/2013001334
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeei
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
BS/2013001334

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/P&G/G2/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/5IE A&M 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
Kromhoutkazeme (K09 etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder
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CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DPC/Afd DC 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 5D2 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

Hoofddlrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sodale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

23 JAN. 2013
Onze referentie
BS/2013001334

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V&HF 
LtKol MSHE
Korte Molenweg 3 Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

BS/A17HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LI 10 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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30,

Ministerie van Defensie

vers ag

Hoofddlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Binckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 
MPC SSL 
Postbus 20703 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie.nl

Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

Betreft Werkgroep DME - Lasrook
9e vergadering Lasrook d.d. 4 februari 2013

AANWEZIG:
Mw. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/

Cl CH&TOX (vz)
Kap CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Maj HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Mw. Centrales voor overheidspersoneel
Dhr KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M

(agendalid)
Dhr CDC/Arbocoördinator (agendalid)
Dhr BS/AUDPC/Afd DC (agendalid)

1. Opening

Datum
\ . XOv2>
Onze referentie
BS/2013005431

Notulist
Maj

BIJ beantvroording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden.

Vz heet de deelnemers welkom hij deze 9® bijeenkomst DME-Lasrook. Dhr.
heeft laten weten dat in het vervolg dhr. namens DM0 zal

participeren. Laatstgenoemde vertegenwoordigt vandaag ook het CLSK. Wie 
het CLSK in het vervolg komt vertegenwoordigen is thans onbekend. Mw.

is niet aanwezig omwille van het feit dat alle overleg tussen Defensie 
en de centrales is opgeschort.

Mededelingen
Art. 11
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Hoofddlrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

valt buiten reik\wijdte van verzoek

Datum
> -'Xox'b
Onze referentie
BS/201300S431
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Hoofddirectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

On*e referentie
BS/2013005431

Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
De actiepunten worden niet op volgorde van nummering behandeld!
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ActieDunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties 
Beoordeling
Actiepunt 3.5 O^ten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook- 
situaties:
Als gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:

CZSK: het valt niet mee om aan de gegevens te komen. Capaciteit om 
e.e.a. uit te voeren is krap; dhr. hoopt op versterking;
CLSK: zoals aangegeven was e.e.a. al grotendeels afgerond; er waren 
geen aanvullende maatregelen nodig om aan de norm te voldoen;

- CLAS: het zit enerzijds deels vast omdat de technische gegevens van de 
afzuiginstallaties, etc. ontbreken. Anderzijds maakt de komende 
reorganisatie het niet gemakkelijk (wat blijft en wat niet). Aangegeven 
wordt dat de locaties die zeker blijven, zullen worden bekeken;
DM0: in principe komen er binnen de DM0 geen lasprocessen voor; dhr. 

gaat dit voor de zekerheid nog wel na.

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum 
V - •ÏJ
Onze referentie
BS/2013005431

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Onderwater lassen
Actiepunt 8.3 Achterhalen onderzoeksgegevens onderwater lassen-.
Dhr. is tot op heden nog niet in de gelegenheid geweest om de locatie te 
bezoeken en te informeren naar beschikbare gegevens m.b.t. het onderwater 
lassen. Zijn contactpersoon m.b.t. de eventuele rapporten is overgeplaatst. 
Gelet op onderstaande wordt besloten het artlepunt vooralsnog af te voeren.
Aansluitend wordt gesproken over het vervolg, want er moet wel duidelijkheid 
komen over (de eventuele blootstelling bij) de twee 'duiklocaties'. Vanuit de 
werkgroep wordt het voorstel gedaan om de locaties te onderwerpen aan een 
'visuele' beoordeling (vooralsnog geen metingen) door het CEAG. Gaande het 
gesprek wordt afgesproken dat het CEAG dit in eerste instantie doet bij de 
(OTCLog) School Techniek & Onderhoud (Soesterberg). Betreft actiepunt 9.4. 
Actie:
Kap
9.5.
Actie:

levert hiertoe de contactpersoon bij de vz aan. Betreft actiepunt

Verder wordt afgesproken dat dhr. de locatie te Den Helder alsnog 
bezoekt, foto's maakt en deze aan de werkgroep aanbiedt. Mogelijk kan de 
situatie te Den Helder op deze wijze worden vergeleken (i.c. beoordeeld) met 
de locatie Soesterberg, zonder dat het CEAG een beoordeling op locatie hoeft 
te doen. Betreft actiepunt 9.6.
Actie:

Knelpunt ventïlatievouden
Actiepunt 7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele installaties':
In voorgaande vergadering is stilgestaan bij de reactie van de DVD m.b.t. het 
knelpunt. Er bleek onduidelijkheid te bestaan over wat "mobiele installaties" 
zijn. Dit mo.est door de DO'n nog worden uitgezocht voordat DVD 
daadwerkelijk gaat beginnen.
Het CLSK heeft geen mobiele installaties. Binnen het CLAS stond de vraag 
nog uit. V.w.b. het MaBe stond de vraag uit bij de onderhoudsdienst.
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Kap geeft aan dat de inventarisatie nog loopt. Dhr. hoopt
binnenkort de gegevens van de mobiele installaties te krijgen. Het actiepunt 
blijft staan.
Actie:

Zoals in vorig verslag (als opmerking secretaris) aangegeven, heeft maj 
i.s.m. vz eind 2012 per mail de situatie gedetailleerd voorgelegd aan de DVD. 
Het onderwerp en een inschatting van de benodigde uren is opgenomen in 
Expertise & Adviesplan 2013.
De DVD Is gevraagd gegevens aan te leveren over de vaste afëuiging en 
mogelijk de aansluitpunten van mobiele afzuiginstallaties. Verder is 
aangegeven dat men hierbij ook het onderhoud moet betrekken.
D.d. 17-01-2013 is om nadere informatie over het vraagstuk gevraagd.
Hierop is nog geen reactie gekomen. Hierdoor is niet bekend of het E&A-plan 
is goedgekeurd en hoe (wanneer, etc.) het dus wordt uitgevoerd. D.d. 01-02- 
2013 heeft de secretaris een mail gezonden aan mw. (cc dhr.

) om te bezien of er iets geforceerd kan worden. Nu is het wachten op 
een reactie.

Hoofd directie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteraren

Datum
i-'i- ■axs\'2>

Onze referentie
BS/2013005431

Actfepunten m.b.t. pp^ir^talotius 

Welding Safety Datasheets
Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Einddoel van het actiepunt moet zijn dat (bruikbare) WSD's van de binnen 
Defensie gebruikte lastoevoegmiddelen (ook) via Intranet Defensie 
beschikbaar komen.
Vz en dhr. geven aan dat het onderwerp onlangs weer in de WGS is
besproken. Hierbij bleek dat betreffende informatie wordt meegeleverd bij de 
bestellingen die decentraal worden gedaan. Hierdoor heeft men bij DM0 de 
informatie niet centraal. Dhr. geeft aan dat hij hier, vanuit zijn
nieuwe functie, nog mee aan de slag gaat. Het actiepunt blijft hiertoe staan. 
Actie:

Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) l.v.m. veilige afstand: 
Vorige vergadering is aangegeven dat DBGS te Leusden is geselecteerd om 
eventuele metingen uit te voeren naar:
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen in kleine ruimte (bijv. in voertuig);
d. Bij het DBGS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 

techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.
Er is hiertoe een plan van aanpak en kostenraming opgesteld en ingediend bij 
de HDP. Hopelijk kan de uitvoering in het eerste kwartaal van 2013 
plaatsvinden; hetCEAG moet wel prioriteiten stellen i.v.m. beperkte 
arbeidshygiënische capaciteit (zie verder onder actiepunt 8.4).
Actie:

Actiepunt 8.4 Initiëren onderzoeksbehoefte:
Er is duidelijkheid gekomen over hoe het proces, na ontvangst van PvA en 
kostenraming, verder aangelopen moest worden. D.d. 18-12-2012 is de 
onderzoeksbehoefte bij het CEAG ingediend. Het actiepunt 8.4. Is hiermee 
afgedaan.
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Actiepunt 7.3 Nader specificeren begrip 'op termijn'in relatie tot uitvoering 
metingen bij DBGS:
Ten aanzien van punt d (zie onder actiepunt 6.3.) is voorgesteld om eerst'op 
termijn' nader te laten specificeren. Kap geeft aan dat nog niet te
hebben gedaan. Actiepunt blijft hiertoe staan.
Actie:

Actiepunt 7.6 Nader specificeren activiteiten: loodlassen, vlamplasma spray 
en thermisch spuiten :
Vorige vergadering heeft mw. aangegeven dat er een
drietal activiteiten zijn die (vooralsnog) niet m.b.v. de VBC beoordeeld 
kunnen worden, t.w:
- Loodlassen bij CZSK/Mabe;
- Vlam Plasma spray bij CLSK/LCW;
' Thermisch spuiten bij CLAS/IBL.
Over laatste twee genoemde is reeds informatie aangeleverd.
Dhr. meldt dat Loodlassen nog steeds voorkomt. Hij zal de eerder 
gevraagde informatie (hoe veel, hoe vaak, omstandigheden, etc.) alsnog 
aanleveren, waartoe actiepunt 7.6. wordt aangehouden.

Dhr. geeft aan dat er bij de toepassing van 'Vlam Plasma spray' en
'Thermisch spuiten' veel overeenkomsten zijn en stelt voor dat het CEAG een 
beoordeling uitvoert zoals afgesproken t.a.v. onderwater lassen. Hierdoor kan 
wellicht al worden vastgesteld of er sprake is van blootstelling of niet. Dit 
voorstel wordt overgenomen. Betreft actiepunt 9.7.
Actie:

Actiepunt 7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met verbetercoaches:
De uitkomsten van actiepunt 7.6 (nader definiëren activiteiten: loodlassen, 
vlamplasma spray en thermisch spuiten) zou mw.
aansluitend bespreken met een van de Verbetercoaches. Dit is (m.n. omwille 
van het nog niet volledig beantwoorden van actiepunt 7.6) nog niet gebeurd. 
Actiepunt blijft staan.
Actie:

Actiepunt 8.5 Aanpassen concept catalogus Lasrook (versie 03-12-2012): 
Vorige vergadering heft maj aangegeven dat hij een volgende catalogus 
(versiedatum 03-12-2012) van dhr. had ontvangen met de
opmerking dat hij die samen met mw. maar verder
moest uitwerken. Omdat zij dit niet meer voor de vorige vergadering konden 
doen, is overeengekomen het dan voor de 9® vergadering alsnog te doen. 
Hierbij zouden dan gelijktijdig diverse aanpassingen, afkomstig uit diverse 
(oudere) actiepunten worden meegenomen. Het resultaat is voorliggende 
versie (versie 24-01-2013). Actiepunt 8.5 is hiermee afgedaan.

Vz geeft aan dat de catalogus hiermee zeker nog niet af is. Er staan nog 
discussiepunten in en er moeten nog wat zaken nader worden uitgezocht. 
Daarnaast konden vz en secretaris niet goed uit de voeten met punt 5320. 
Daar moet nog een oplossing voor worden gevonden. In de eerder genoemde 
mail aan mw. is ook gevraagd of zij mee wil denken over wie
er namens de DVD mee zou kunnen schrijven aan het onderwerp 'onderhoud'. 
In afwachting van de bevindingen van de werkgroepleden is nog geen tijd 
besteed aan de nummering van hoofdstuk 6000.

Dhr. werpt zich op om voor punt 5320 een nieuw tekstvoorstel op te
stellen. Betreft actiepunt 9.8,
Actie:

Hoofddiractie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/201300S431
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De catalogus wordt gezamenlijk doorlopen, waarbij wordt stilgestaan bij de 
diverse punten die nog afstemming/overleg vereisen.
Punt S105: afgesproken wordt dat de tekst wordt aangehouden in 
afwachting van wat actiepunt 6.3 (veilige afstand) oplevert. Daarna kan 
worden bezien of de tekst aangepast dan wel verwijderd moét worden.
Punt S106; Na een discussie hieromtrent wordt besloten deze tekst volledig 
te verwijderen en te bezien welke delen hiervan kunnen worden 
ondergebracht bij 5203.b en/of 5330.d.
Punt 5330; Zie bovengestelde. Daarnaast verwijderen 'en blootstelling’ uit 
de kop van de subparagraaf 5330.

Punt 6054; Kap geeft aan het nog niet helemaal duidelijk te vinden
dat pakket 2 de voorkeur heeft boven 3, etc. Vz geeft aan hier nader naar te 
kijken.

Punt 6040; Vz geeft een toelichting op het 'dilemma' rondom de door de 
VBC gehanteerde 'situationele factoren'. Enerzijds worden opties hieruit als 
'voorwaardelijk' betiteld, anderzijds betreft het een mogelijke 
verbetermaatregel. Als voorbeeld geeft zij 'voorlichting' aan. Dit wordt als 
voorwaardelijk betiteld en zou (dus) in alle pakketten kunnen worden 
aangegeven.

Het blijkt nog niet eenvoudig om e.e.a. overzichtelijk in de catalogus te 
verwoorden waarbij het voor een gebruiker direct duidelijk is wat wordt 
verwacht; Geopperd wordt om te bezien of de hoofdstukken 5000 en 6000 
zijn samen te voegen, dan wel 5330 en 5340 onder te brengen in hoofdstuk 
6000, waarmee alle relevante zaken (in relatie tot de pakketten) 
overzichtelijk bij elkaar staan. Dit zal voor een gebruiker (bijv. een 
werkplaatschef) praktischer zijn.
Vz geeft aan dat zij hier nogmaals over gaat nadenken (en zo mogelijk 
tussentijds zal communiceren). Betreft actiepunt 9.9.
Actie:

Vz en secretaris zullen er naar streven om voor de volgende vergadering een 
volgende versie gereed te hebben.

Hoofddlrectle Persone«l 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen. Sociale 
Zekerheid, Zorg en veteranen

Datum

Onze referentie 
BS/Z0t3005431

4. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actiepuntenlijst).

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

6. Sluiting
Volgende bijeenkomst;
Volgende (10®) bijeenkomst; 11 maart 2013.
Aanvang; 10:00 uur.
Locatie; Kromhoutkazerne (Utrecht), gebouw V05, Nieuwersluiszaat.
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Actiepuntenlijst
Wat Wie Gereed

3.S (laten) Uitvoeren beoordeling 
aeïnventariseerde lasrook-situaties

Allen (Indien van 
toepassing)

11-03-2013

5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 
Safety Datasheets

11-03-2013

6.3 Uitvoeren representatieve mebng(en) l.v.m. 
veilige afstand

(waar nodig ost 
door )

31-03-2013

7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele 
installaties'

en 11-03-2013

7.3 Nader specificeren begrip 'op termijn' in 
relatie tot uitvoering metingen bii DBGS

15-02-2013

7.6 Nader soeclficeren activiteiten; loodlassen. 
viamplasma spray en thermisch spuiten

01-03-2013

7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met . 
vertoetercoaches

11-03-2013

valt buit(sn reikwijdte van verzoek

valt buiten reikwijdte van verzoek

9.2 Aanbieden onderzoeksraoporten JetXbox 1 04-03-2013
valt buiti

9.4

3n reikwijdte van verzoek

Beoordelen situatie onderwater lassen S'berg — 11-03-2013
9.5 Doorgeven contactpersoon m.b.t. uitvoering 

actiepunt 9.4
15-02-2013

9.6 Aanleveren informatie en beeldmateriaal 
onderwater lassen locatie Den Helder

01-03-2013

9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray' 
en 'Thermisch spuiten'

11-03-2013

9.8 Opstellen nieuw tekstvoorstel punt 5320 04-03-2013
9.9 Opstellen nieuw tekstvoorstel 5000 en 6000 04-03-2013

Hoofddlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/ZO13005431
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m
Ministerie van Defensie

Hoofddlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

verzendlijst

Datum

Onze referentie
85/2013005431
Contactpersoon
MaJ

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doom

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MIUEU 
LTKOL, Mr. ing.
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14C05 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CL4S/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
Kromhoutkazerne (K09 4'^ etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht
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C2SK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

Hoofddtrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranerr

Datum 
^ - O,,

Onze referentie
BS/201300S431

BS/AIVDPC/Afd DC 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 5D2 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V8tHF 
LtKol MSHE
Korte Molenweg 3 Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Binckhorsthof, Kamer LllO 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie
•iii'

m

55.

vers ag

Hoofddlrectle Personeel .
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Kalvermarkt 32 
2511 CB Den Haag 
MPC58B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie.nl

Contactpersoon
MaJ
Beleidsmedewerker Veiligheid

Betreft

Vergaderdatum en -tUd

Werkgroep DME - Lasrook
10e vergadering Lasrook d.d. 11 maart 2013

Datum

Onze referentie
BS/2013010248

Notulist
MajAANWEZIG:

Mw. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/
Bij beantwoording datum,Cl CH&TOX (vz) onze referentie en betreft

Mw. Centrales voor overheidspersoneel vermeiden.
Kap CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU
Maj HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr. KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M

Dhr.
(agendalid)
CDC/Arbocoördinator (agendalid)

Dhr. BS/A17DPC/Afd DC (agendalid)

1. Opening
Vz heet de deelnemers welkom bij deze 10® bijeenkomst DME-Lasrook. Vz 
geeft aan het fijn te vinden dat mw. , namens de centrales voor
overheidspersoneel, ook weer aanwezig is. Dhr. heeft zich ziek gemeld. 
Er is geen vertegenwoordiger namens het Cl-SK aanwezig, noch bekend 
gesteld. Maj zal bij LtKol navragen wat de bedoeling is voor het 
vervolg.
Oomerkina secretaris: door CLSK is aangegeven dat majoor de nieuwe
vertegenwoordiger wordt.

Mededelingen
Art. 11
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Hoofddlrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum _

Onze referentie
BS/2013010248

valt buiten reikwijdte van verzoek
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HooMdirectie Persgneel
Directie Personeelsbeleid 
Atdellng Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2013010248

Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
De actiepunten worden niet op volgorde van nummering behandeld!
Aetiepunten m.h.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Beoordeling
Actiepunt 3.5 (/atenj Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook- 
sftuatles:
Als gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:
- CZSK: stand van zaken blijft ter vergadering onbekend;
- CUSK: stand van zaken is bij werkgroep bekend;
- CLAS: wacht totdat de technische gegevens van/via de DVD bekend zijn; 

DM0 : in principe komen er binnen de DM0 geen lasprocessen voor.

Totdat Inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Registratie
Op verzoek van de secretaris wordt er kort stilgestaan bij dit onderwerp. 
Enige tijd geleden is het totaaloverzicht lasrooksituaties gereed gemaakt om 
de resultaten van de beoordelingen door de eenheden hierin te vermelden.
Als voorbeeld: het CLSK is klaar met de beoordeling en volgens het initiële 
plan zouden de gegevens dus in het aangegeven overzicht moeten worden 
weergegeven. Na een korte bespiegeling wordt besloten dat de gegevens niet 
in een centraal overzicht worden opgenomen; het is aan de 
OPCO's/commandanten om indien nodig (t.z.t.) maatregelen te nemen.

Onderwater lassen
Actiepunt 9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen Sterg:
Omdat er wei duidelijkheid moet komen over (de eventuele blootstelling bij) 
de twee 'duiklocaties', is vanuit de werkgroep het voorstel gedaan om de 
locaties te onderwerpen aan een 'visuele' beoordeling (vooralsnog geen 
metingen) door het CEAG. Hierbij is afgesproken dat het CEAG dit in eerste 
instantie zou doen bij de (OTCLog) School Techniek & Onderhoud 
(Soesterberg). Vz geeft aan dat zij met een bezoek had gewacht op de 
aanvullende gegevens en eventuele toelichting van dhr. m.b.t. actiepunt 
9.6. Laatstgenoemde heeft hedenmorgen aangegeven dit alsnog per mail te 
zullen doen. Het actiepunt blijft hierdoor staan. Zie relatie met actiepunt 9.6. 
Actie:
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Actiepunt 9.6 Aanleveren informatie en beeldmateriaal onderwater lassen 
locatie Den Helder.
Verder is afgesproken dat dhr. de locatie te Den Helder alsnog zou 
bezoeken, foto's zou maken en deze aan de werkgroep aanbieden. Mogelijk 
kon de situatie te Den Helder op deze wijze worden vergeleken (i.c. 
beoordeeld) met de locatie Soesterberg, zonder dat het CEAG een 
beoordeling op locatie hoeft te doen. Het beeldmateriaal, dat dhr. heeft 
gemaakt, is voorafgaande aan de vergadering aan de leden gezonden. In 
principe zou dhr. vandaag nog een toelichting geven. Laatstgenoemde 
heeft hedenmorgen aangegeven dit alsnog per mail te zullen doen. Het 
actiepunt blijft hierdoor staan. Zie relatie met actiepunt 9.4.
Actie:

Knelpunt ventilatievouden
Actiepunt 7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele installaties':
Vorige vergadering is aangegeven dat het CLSK geen mobiele installaties 
heeft. Binnen het CLAS stond de vraag nog uit en v.w.b. het MaBe stond de 
vraag uit bij de onderhoudsdienst. Kap geeft aan de gegevens binnen
te hebben en die deze week te zullen verwerken in de overzichtstabel en deze 
aan te zullen bieden. V.w.b. het CZSK blijft de stand van zaken ter 
vergadering onduidelijk. Het actiepunt blijft nog staan.
Actie:

Zoals vorige vergadering aangegeven, heeft maj d.d. 17-01-2013 om 
nadere informatie over het vraagstuk en de voortgang gevraagd aan DVD. 
Hierop is d.d.07-02-2013 een reactie gekomen. Betreffende correspondentie 
is voorafgaande aan de vergadering aan de leden gezonden. Hieruit valt op te 
maken dat de DVD e.e.a. plan/projectmatig aanpakt. In een, door voorzitter 
en secretaris samen opgestelde, reactie is aan de DVD een voorkeur'tijdstip 
gereed' (3® kwartaal 2013) aangegeven. Tevens is gevraagd wat voor de DVD 
haalbaar is. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

Hoofddlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2013010248

Actiepunten m.b.t. Deelcatalogus 

Welding Safety Datasheets
Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Einddoel van het actiepunt moet zijn dat (bruikbare) WSD's van de binnen 
Defensie gebruikte lastoevoegmiddelen (ook) via Intranet Defensie 
beschikbaar komen. Vorige keer is aangegeven dat het onderwerp in de WGS 
is besproken, waarbij bleek dat betreffende informatie wordt meegeleverd bij 
de bestellingen die decentraal worden gedaan. Hierdoor heeft men bij DM0 de 
informatie niet centraal. Dhr. heeft aangegeven dat hij hier vanuit
zijn nieuwe functie nog mee aan de slag zou gaan. Het actiepunt is hiertoe 
blijven staan. Hij heeft in week 10 een mail verzonden naar de 
assortimentsmanager van DBGS om een afspraak te maken. Volgt.
Actie:

Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. veilige afstand: 
Eerder is aangegeven dat DBGS te Leusden is geselecteerd om eventuele 
metingen uit te voeren naar;
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen in kleine ruimte (bijv. in voertuig);
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d. Bij het D8GS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 
techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.

Er is hiertoe een plan van aanpak en kostenraming opgesteld en ingediend bij 
de HDP. Deze heeft de onderzoeksbehoefte bij het CEAG ingediend.
Vz geeft aan dat de metingen d.d. 25 maart a.s. door het CEAG zullen worden 
uitgevoerd.
Actie:

Actiepunt 7.3 Nader specificeren begrip 'op termijn'in relatie tot uitvoering 
metingen bij DBGS:
Ten aanzien van punt d (zie onder actiepunt 6.3.) is voorgesteid om eerst 'op 
termijn' nader te laten specificeren. Kap heeft inmiddels uitgezocht
en doorgegeven dat het zeker nog 2 jaar gaat duren voor de huidige 
installatie voor het snijden van metaal bij DBGS te Leusden vervangen gaat 
worden door een piasma-installatie. Het actiepunt 7.3. is hiermee afgedaan.

Op basis van de nieuwe feiten wordt besloten om t.b.v. punt d (zie actiepunt 
6.3) ook een indicatieve meting uit te voeren.

Actiepunt 7.6 Nader specificeren activiteiten: loodlassen, vlamplasma spray 
en thermisch spuiten:
Eerder heeft mw. aangegeven dat er een drietal
activiteiten zijn die (vooralsnog) niet m.b.v. de VBC beoordeeld kunnen 
worden, t.w:
- Loodlassen bij CZSK/Mabe;
- Vlam Plasma spray bij CLSK/LCW;
- Thermisch spuiten bij CLAS/IBL.
Over laatste twee genoemde is reeds informatie aangeleverd. Over loodlassen 
zou dhr. de eerder gevraagde informatie (hoe veel, hoe vaak, 
omstandigheden, etc.) alsnog aanleveren. De door dhr. verzamelde 
Informatie (incl. beeldmateriaal) is voorafgaande aan de vergadering aan de 
leden verzonden. Het zal nog moeten blijken of de aangeleverde informatie 
afdoende is (zie actiepunt 7.7). Het actiepunt 7.6. kan als zodanig vervallen.

Actiepunt 9.7 Uitvoeren beoordeling 'Viam Plasma spray', 'Thermisch 
spuiten'en 'loodlassen':
Vorige vergadering is aangegeven dat er bij de toepassing van 'Vlam Plasma 
spray' en 'Thermisch spuiten' veel overeenkomsten zijn. Er is voorgesteld dat 
het CEAG een beoordeling zou uitvoeren zoals afgesproken t.a.v. onderwater 
lassen. Hierdoor kan wellicht al worden vastgesteld of er sprake is van 
blootstelling of niet. Vz geeft aan dat als het antwoord van de verbetercoach 
afdoende is, deze actie wellicht niet meer nodig is. Actiepunt blijft nog staan. 
Actie:

Actiepunt 7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met verbetercoaches:
De uitkomsten van actiepunt 7.6 (nader definiëren activiteiten: loodlassen, 
vlamplasma spray en thermisch spuiten) zijn door mw.

bij een van de verbetercoaches neergelegd met de vraag hoe hier mee 
om te gaan v.w.b. de wijze van beoordelen. Actiepunt blijft staan.
Actie:

Actiepunt 9.8 Opstellen nieuw tekstvoorstel punt 5320:
Vorige vergadering is de concept catalogus, versie datum 24-01-2013, 
aangeboden en gezamenlijk doorlopen en besproken.
Een van de delen die nog aangepast diende te worden betreft punt 5320 
(m.b.t. onderhoud). Na een korte discussie hierover heeft dhr. Ansems zich 
opgeworpen om voor dit punt een nieuw tekstvoorstel op te stellen.

Hoofddlrectte Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioetren, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2C13010248
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De uitkomst hiervan is voorafgaande aan de vergadering aan de leden 
aangeboden. Er wordt uitgebreid bij stilgestaan. Er wordt nog geen 
overeenstemming bereikt over de inhoud en opbouw. Kap stelt voor
dat zij een nieuw tekstvoorstel maakt op basis van de bespreking. Dit voorstel 
wordt overgenomen. Het actiepunt wordt aangehouden.
Actie:

De uitkomst van actiepunt 9.8 wordt door de overige werkgroepleden 
beoordeeld/ becommentarieerd. Betreft een nieuw actiepunt (10.3).
Actie: allen

Hoofddlrectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onxe referentie
BS/2013010248

Actiepunt 9.9 Opstellen nieuw tekstvoorstel 5000 en 6000:
Vorige vergadering bleek het niet eenvoudig om e.e.a. overzichtelijk in de 
catalogus te verwoorden waarbij het voor een gebruiker direct duidelijk is wat 
wordt verwacht. Geopperd werd om te bezien of de hoofdstukken 5000 en 
6000 zijn samen te voegen, dan wel 5330 en 5340 onder te brengen in 
hoofdstuk 6000, waarmee alle relevante zaken (in relatie tot de pakketten) 
overzichtelijk bij elkaar staan.

Ter vergadering wordt een concept versie (versiedatum 07-03-13) uitgereikt, 
die beschouwd moet worden als 'een tussenversie'. Vz geeft een toelichting. 
De belangrijkste wijzigingen zijn dat de hoofdstukken 5000 en 6000 zijn 
behouden, maar dat de (oude) punten 5330 en 5340 nu logischer zijn 
ondergebracht in hoofdstuk 6000. Verder is de uitleg en plaats van 'SF' 
gewijzigd.
Vz geeft aan dat er deze week nog een verbeterde versie volgt, waarin de 
nummering is aangepast.
Opmerking secretaris: laatstgenoemde versie heeft 12-03-2013 als versiedatum 
gekregen.
Gelet op bovenstaande wordt actiepunt 9.9 afgevoerd.
Omdat hiervoor eerder geen tijd/mogelijkheid is geweest, wordt afgesproken 
dat de werkgroepleden de voorliggende versie (opmerking secretaris; betreft dus 
versiedatum 12-03-2013) beoordelen. Betreft een nieuw actiepunt (10.4).
Actie: allen

Vz geeft aan dat het haar een goed moment lijkt om hoofdstuk (5000 en) 
6000, als een soort kleine pilot, voor te gaan leggen aan een aantal 
functionarissen die er mee zouden moeten werken. De werkgroepleden 
stemmen hiermee in. Betreft een nieuw actiepunt (10.05).
Actie: allen

Verder zal vz nog een apart document van alleen hoofdstuk (5000 en) 6000 
maken en verspreiden tb.v. 'de pilot'.
Onmerkino secretaris: beoogd document is d.d. 12-03-2013 door vz 
verspreid.

4. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actiepuntenlijst).

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

6. Sluiting
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Volgende (11') bijeenkomst: 22 april 2013.
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Kromhoutkazerne (Utrecht), gebouw V05, Blauwkapelzaal.

Hocfddirectle Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekeitieid, Zorg en veteranen

Actiepuntenlijst
Wat Wie Gereed
Actiepunten DME

valt bu ten reikvvijdte van verzóék

—

Actiepunten Lasrook
3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 

geïnventariseerde lasnook-situaties
Allen (indien van 
toepassing)

22-04-2013

5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 
Safety Datasheets

22-04-2013

6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. 
veilige afstand

(waar nodig ost 
door )

25-03-2013

7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele 
installaties'

en 22-04-2013

7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met 
verbetercoaches

22-04-2013

9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen S'berq 22-04-2013
9.6 Aanleveren informatie en beeldmateriaal 

onderwater lassen locatie Den Helder
22-04-2013

9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray' 
en 'Thermisch spuiten' en loodlassen

22-04-2013

9.8 Opstellen nieuw tekstvoorstel punt 5320 15-03-2013
10.3 Aanleveren comrrventaar/aanvullingen op 

uitkomst actiepunt 9.8
Allen 01-04-2013

10.4 Aanleveren commentaar/aanvullingen op 
concept ac, versiedatum 12-03-2013

Allen 08-04-2013

10.5 Uitvoeren 'pilot' conform afspraak/verslag en 
teruqkoDpelinq hiervan

Allen (indien van 
toepassing)

08-04-2013

Datum

Oiue referentie 
BS/20130102A8
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Onze referentie
BS/2013010248

Contactpersoon
MaJ

Aan

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MIUEU 
Dhr.
HKCLSK Prinsenbeek, Eurotoren, kamer 14C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
LTKOL, Mr. ing.
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14C05 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
MAJ , BSC,
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14.C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag
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CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
Kromhoutkazeme (K09 4"^ etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

Hoofddirectie Perconeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
zekerheid. Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
BS/2013010248

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AL/DPC/Afd DC 
Dhr.
Binckhorsthof, kamer 5D2 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V&HF 
LtKol MSHE
Korte Molenweg 3 Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Kalvermarkt 32, gebouw D, kamer 363 
Postbus 20701, MPC 58 B 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie
vSL*/

verslag

Hoofddlr«ctle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zelcertieid, Zorg en Veteranen

Kalvermarkt 3Z 
2511 CBDen Haag 
MPC58B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
www.defensie.nl

Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

Betreft
Vergaderdatum en -tijd

AANWEZIG:
Mw.

Mw.
Kap
Dhr
Maj
Dhr
Maj

AFWEZIG:
Dhr.

Dhr.
Dhr.

Werkgroep DME - Lasrook
11e vergadering DME-Lasrook d.d. 22 april 2013

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/
Cl CH&TOX (vz)
Centrales voor overheidspersoneel 
CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA 
CLSK/STF LSK/VKAM/MILIEU 
CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM 
HDP/DPB (secr)

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 
(agendalid)
CDC/Arbocoördinator (agendalid) 
BS/AL/DPC/Afd DC (agendalid)

Datum

Onze referentie
BS/2013016998
Notulist
Maj

BIJ beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden.

1. Opening
Vz heet de deelnemers welkom bij deze 11' bijeenkomst DME-Lasrook, in het 
bijzonder majoor als nieuwe vertegenwoordiger van het CLSK.
Vz bedankt kap voor het regelen van de accommodatie.

Mededelingen
Art. 11

Pagina 1 van 8

VSI0600I 11* vcos lasTQQk óó 22 soril 2013 16998



Hoofddirecti« Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Onze referentie 
8S/2013016998

valt buiten reikwijdte van verzoek
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HooMdlrectl« Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Onze referentie
BS/20J3016998

Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

3. Actiepunten
De actiepunten worden niet op volgorde van nummering behandeld!
Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Actiepunt 3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook-
situaties:
Als gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:

CZSK: dhr. geeft aan dat hij zijn capaciteitsprobleem met zijn 
leidinggevende heeft besproken. Hij hoopt dat de KAM-coördinatoren 
(MaBe) hem kunnen gaan ondersteunen.
Het voorstel van vz, om ook dhr. (CZSK/Stafbureau A&M) om
ondersteuning te vragen, neemt hij over;
CLSK: stand van zaken is bij werkgroep bekend;
CLAS: wacht totdat de technische gegevens van/via de DVD bekend zijn. 
Kap heeft het totaaloverzicht laslocaties v.w.b. het CLAS
bijgewerkt en aan de secretaris aangeboden.

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Onderwater lassen
Actiepunt 9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen S'berg:
Omdat er wel duidelijkheid moet komen over (de eventuele blootstelling bij) 
de twee 'duiklocaties', is vanuit de werkgroep het voorstel gedaan om de 
locaties te onderwerpen aan een Visuele' beoordeling (vooralsnog geen 
metingen) door het CEAG. Hierbij is afgesproken dat het CEAG dit in eerste 
Instantie zou doen bij de (OTCLog) School Techniek & Onderhoud 
(Soesterberg). Vz heeft aangegeven dat zij met een bezoek had gewacht op 
de aanvullende gegevens en eventuele toelichting van dhr. . Die 
gegevens zijn er nu (zie actiepunt 9.6). Vz geeft aan dat zij een afspraak gaat 
maken met de School Techniek & Onderhoud voor genoemde visuele 
beoordeling. Het actiepunt blijft staan.
Actie:
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Actiepunt 9.6 Aanleveren informatie en beeldmateriaal onderwater lassen 
locatie Den Helder:
Dhr. heeft In twee slagen via de mail het beeldmateriaal m.b.t. 
onderwater lassen (als ook loodlassen) en nadere toelichting aangeboden. 
Het actiepunt 9.6 is hiermee afgehandeld.

Knelpunt ventilatievouden
Actiepunt 7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele installaties':
Vorige vergadering is aangegeven dat het CLAS de gegevens binnen had en 
deze zou verwerken in het totaaloverzicht laslocaties. Dit is gebeurd. De 
laatst bekende stand van zaken m.b.t. MaBe is dat de vraag uitstaat bij de 
onderhoudsdienst. Ter vergadering wordt niet ingegaan op de stand van 
zaken bij het CZSK. Het actiepunt blijft nog staan.
Actie
NB. D.d. 03-04-2013 is bovengenoemd overzicht aan de DVD aangeboden, 
m.n. omdat de wijzigingen (CLAS) één nieuwe en enkele vervallen laslocaties 
betreffen.

In een, door voorzitter en secretaris samen opgestelde, reactie is d.d. 13-02- 
2013 aan de DVD een voorkeur 'tijdstip gereed' (3® kwartaal 2013) 
aangegeven. Tevens is gevraagd wat voor de DVD haalbaar is. Omdat hierop 
geen reactie werd ontvangen, heeft maj d.d. 03-04-13 hierover 
gerappelleerd. Het resultaat hiervan was dat d.d. 08-04-13 vanuit de DVD 
een onderzoeksvoorstel is aangeboden. Het voorstel is ook aan de leden
aangeboden. Art. 11

HopTtlclirectis Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sodale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Oatun ,

Onie referentie
bs/2013016998

De voorkeur gaat uit naar

dit naar de menino van de
vraagt hoe

Actiepunten m.b.t. Deelcatalogus 

Welding Safety Datasheets
Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Dhr. heeft aangegeven dat hij vanuit zijn nieuwe functie nog met de
problematiek aan de slag zou gaan. Het actiepunt is hiertoe blijven staan. 
Dhr. heeft de materie voorgelegd aan CLAS/MATLOGCO. Van hieruit
is de vraag bij de leverancier uitgezet. Het antwoord is nog niet gekomen.
Art. 11 ...
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Actie:.

Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representatieve meOng(en) i.v.m. veilige afstand: 
Eerder is aangegeven dat DBGS te Leusden is geselecteerd om eventuele 
metingen uit te voeren naar:
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen In kleine ruimte (bijv. in voertuig);
d. Bij het DBGS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 

techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.
Vz geeft aan dat de eerste metingen {fase 1) d.d. 25 maart j.i. zijn 
uitgevoerd, m.u.v. lassen in kleine ruimte. Een eerste beoordeling van de 
metingen geeft aan dat aanvullende metingen noodzakelijk zijn (fase 2). 
Hierbij zal tevens achter de laskap worden gemeten. Het actiepunt 6.3. wordt 
hiertoe aangehouden.
Actie:

Hoofddlrectle i^rsoneel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Oatuni

Onze referentie
8S/2013016998

Op basis van de nieuwe feiten is besloten om tb.v. punt d (zie actiepunt 6.3) 
ook een indicatieve meting uit te voeren. Dit heeft eveneens plaatsgevonden 
op 25 maart j.l.

Actiepunt 9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray', 'Thermisch 
spuiten'en 'toodlassen':
Over Vlam Plasma sorav', 'Thermisch spuiten' was reeds eerder informatie 
aangeleverd; dhr. heeft recent het beeldmateriaal m.b.t. loodlassen en 
een nadere toelichting aangeboden.
Eerder is aangegeven dat er bij de toepassing van 'Vlam Plasma spray' en 
'Thermisch spuiten' veel overeenkomsten zijn. Er is voorgesteld dat het CEAG 
een beoordeling zou uitvoeren zoals afgesproken t.a.v. onderwater lassen. 
Hierdoor kan wellicht al worden vastgesteld of er sprake is van blootstelling of 
niet. Vz heeft aangegeven dat als het antwoord van de verbetercoach 
afdoende is, deze actie wellicht niet meer nodig is. Echter, de uitkomst van de 
terugkoppeling met de verbetercoaches (zie actiepunt 7.7) is dat de 
processen apart beoordeeld dienen te worden. Het aanbod van de 
verbetercoaches om mee te gaan op werkbezoek wordt door de aanwezigen 
gewaardeerd, evenals het voorstel aan de werkg roepleden om eveneens mee 
te gaan. Voorstel van vz Is om dit, zo mogelijk, te combineren met de 
volgende werkgroep vergadering (10 of 24 juni). Betreft een nieuw actiepunt 
(11.3).
Actie:

Opmerking secretaris: het organiseren van een vergadering met Inbegrip van een 
bedrijfsbezoek in aanwezigheid van Verbetercoaches op korte termijn blijkt niet 
mogelijk. De volgende vergadering wordt 24 juni 2013.

In afwachting van de eventuele uitkomsten van bovenstaande wordt 
actiepunt 9.7 nog aangehouden.
Actie:

Actiepunt 7.7 Bespreken uitkomst actiepunt 7.6 met veitetercoaches:
De uitkomsten van (het oude) actiepunt 7.6 (nader definiëren activiteiten: 
loodlassen, vlamplasma spray en thermisch spuiten) zijn door mw.

bij een van de verbetercoaches neergelegd met de vraag hoe 
hier mee om te gaan v.w.b. de wijze van beoordelen. Zij geven aan dat de 
VBC geen uitkomst biedt en dat die situaties in de praktijk moeten worden 
beoordeeld, evenals het onderwater lassen. Er is aangeboden dat de
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verbetercoaches meegaan bij (een) bedrijfsbezoek(en). Het actiepunt 7.7 is 
hiermee afgehandeld.

Actiepunt 9.8 Opstellen nieuw tekstvoorstel punt 5320:
Vorige vergadering is uitgebreid bij stilgestaan bij het onderwerp 'onderhoud'. 
Omdat er geen overeenstemming werd bereikt over de inhoud en opbouw 
heeft kap voorgesteld dat zij een nieuw tekstvoorstel zou opstellen
(en aanbieden) op basis van de bespreking. Dit is gebeurd. Actiepunt 9.8 is 
hiermee afgehandeld.

Actiepunt 10.3 Aanleveren commentaar/aanvullingen op uitkomst actiepunt 9.8:
De uitkomst van actiepunt 9.8 zou door de overige werkgroepleden worden 
beoordeeld/becommentarieerd. Er zijn geen reacties binnengekomen. Het 
tekstvoorstel Is onverkort in de nieuwste versie (datum 16-04-2013) 
catalogus Lasrook overgenomen. Actiepunt 10.3 is hiermee afgehandeld.

Actiepunt 10.4 Aanleveren commentaar/aanvullingen op concept AC, versiedatum 
12-03-2013:
Vorige vergadering is een concept versie (versiedatum 07-03-13) uitgereikt. 
Deze (tussenversie) is toegelicht en besproken. De in eerdere vergadering 
gemaakte opmerkingen en mogelijke voorstellen waren hierin verwerkt.
De door vz toegezegde verbeterde versie (versie 12-03-2013), waarin o.a. de 
nummering is aangepast, is na de vorige vergadering ter becommentariëring 
aan de leden aangeboden. Hierop zijn reacties ontvangen van dhr. en
kap De commentaren, zowel vanuit de vergaderingen, als
aangeboden via de mail, zijn grotendeels verwerkt in de nieuwste versie 
(datum 16-04-2013) catalogus Lasrook. Daarnaast hebben voorzitter en 
secretaris nog de nodige aanpassingen gedaan v.w.b. het taalkundige en de 
opbouw. Actiepunt 10.4 is hiermee afgehandeld.

Hoofddirectie Persoiteel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Oiwe referentie
BS/2013016998

De catalogus wordt gezamenlijk doorlopen, waarbij m.n. de discussiepunten 
aan bod komen.
Besloten wordt om bij punt 1003 het woord 'continu' weg te halen.
Maj merkt op dat bij punt 4024 de afkorting 'Cr' ten onrechte twee
maal voorkomt.
Er is geen bezwaar tegen de nieuwe tekst van punt 5105.
Door het gesprek over punt 5205 en de opmerking van dhr.
(opnemen tekst over verwerven materialen, elektroden, lasdraad en 
toevoegingsmiddel) wordt geconcludeerd dat 'de RI&E' explicieter in de 
catalogus genoemd moet worden. Dit zou bijv. kunnen in hoofdstuk 1000 of 
bij punt 4020. Vz geeft aan dat zij dit zal bezien t.b.v. de volgende versie. 
Betreft een nieuw actiepunt (11.4).
Actie:
Besloten wordt om bij punt 5300 het woord 'inspectie' weg te halen.
Bij punt 6010 wordt de door dhr. geplaatste opmerking m.b.t. het
opnemen van 'opleiding' besproken. Vz geeft aan dat ze heeft gezocht naar 
wat hiervoor in het algemeen geldt. Iedereen moet wel opgeleid zijn in de zin 
dat men met de apparatuur etc. moet kunnen werken, maar men hoeft niet 
per se (bijv. ISO) gecertificeerd te zijn. Dat is een bedrijfskeuze.
De vraag, wat er mogelijk binnen Defensie geldt, staat nog uit bij School 
Techniek & Onderhoud. Afhankelijk hiervan moet er wel of niet nog iets in de 
catalogus worden opgenomen (volgt).
De punten 6021.g t/m i zijn aangepast n.a.v. een opmerking van dhr.
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Tijdens de bespreking blijkt dat m.n. de tekst van punt i verbetering 
behoeft. Bijv. bij MaBe wordt e.e.a. soms ook gedaan bij reguliere 
laswerkzaamheden. Zie onder v.w.b. eventuele verbetervoorstellen.
Verder geeft vz aan dat punt 6042 feitelijk niet thuis hoort op de huidige 
plaats in de catalogus. De vraag is alleen waar dan wel. Hierover wordt kort 
gediscussieerd. Geopperd wordt om 6042 (v.a. 'De beheersmaatregelenO in 
twee delen op te splitsen, waarbij een deel naar punt 6021 wordt verplaatst. 
E.e.a. zou feitelijk in samenhang met punt 6021 bekeken moeten wonden. 
Desgevraagd zal dhr. een nieuw tekstvoorstel opstellen op basis van de 
bespreking. Betreft een nieuw actiepunt (11.5).
Actie:

Hoorodlrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sodale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
BS/2013016998

Actiepunt 10.5 Uitvoeren 'pHot' conform afspraak/verslag en terugkoppeling 
hiervan •.
Het voorstel van vz, om hoofdstuk (5000 en) 6000 als een soort kleine pilot 
voor te leggen aan een aantal functionarissen, is overgenomen. D.d. 12-03- 
2013 heeft vz t.b.v. de pilot een verkorte versie aangeboden.
Vz geeft aan dat kap heel recent een mail heeft aangeboden met
enkele uitkomsten vanuit de terugkoppeling binnen het CLAS. De 
commentaren hebben deels betrekkjng op de inhoud van de catalogus. 
Verder geeft vz aan dat het belangrijk is in deze f^se de mening van 
gebruikers te vernemen. Het is zinvol dat ook de andere DO'n uitvoering 
geven aan dit actiepunt. Het actiepunt wordt hiertoe aangehouden.
Actie: allen (indien van toepassing).

4. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actiepuntenlijst).

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

6. Sluiting
Volgende (12®) bijeenkomst: 24 juni.
Aanvang: 09:30 uur.
Locatie: Kromhoutkazerne (Utrecht), gebouw V05, Maarsseveenzaal .

Actiepuntenlijst

1 Wat Wie Gereed
_valt buiten’rei'kwijdté vaTi'vêrzoek
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Actiepunten Lasrook
3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 

geïnventariseerde lasrook-situatles
Allen (indien van 
toepassing)

24-06-2013

5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding 
Safety Datasheets

24-06-2013

6.3 Uitvoeren .representatieve meting(en) i.v.m. 
veilige afstand

(waar nodig ost 
door )

24-06-2013

7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele 
installaties’ z.s.m.

9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen S'berq 24-06-2013
9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray' 

en 'Thermisch spuiten' en loodlassen
12-06-2013

10.5 Uitvoeren 'pilot* conform afspfaak/verslag en 
terugkoDoelinq hiervan

Allen (indien van 
toepassing)

12-06-2013

11.3 Organiseren bedrijfsbezoek met 
verbetercoaches.

21-05-2013

11.4 Rl&E inpassen in catalogus 12-06-2013
11.5 Opstellen tekstvoorstel(len) punt 6042 in 

samenhanq met 6021
12-06-2013

Hoofddireetle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Onze referentie
BS/2013016998
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Ministerie van Defensie

Hoafddtrectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pennoenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

verzendlijst
BS/2013016998

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/P&G/G2/CEAG/KCNTR/CI CH&TOX 
Mw.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
LTKOL, Mr. ing.
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14C05 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
MAJ BSc,
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14.C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag
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CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
Kromhoutkazerne (K09 4'*‘ etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Dhr,
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

Hoofddlrectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekertield, Zorg en Veteranen

Onze referentie
BS/2013016998

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
BInckhorsthof, kamer 1E6 
Binckhortslaan 135, MPC 58L 
2516 BA Den Haag

BS/AU/DPC/Afd DC 
Dhr.
BInckhorsthof, kamer 5D2 
Postbus 20703, MPC 58L 
2500 BS Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V&HF 
LtKol MSHE
Korte Molenweg 3 Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Kalvermarkt 32, gebouw D, kamer 363 
Postbus 20701, MPC 58 B 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie

verslag

Hoofddirectie Personeel
Direche Personeelsbelèid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Kalvermarkt 32 
2511 Ce Den Haag 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
Nederland 
WWW defensie nl
Contactpersoon
Maj
Beleidsmedewerker Veiligheid

Betreft Werkgroep DME - Lasrook
Vergaderdatum en -tijd 12e vergadering DME-Lasrook d.d. 24 juni 2013

AANWEZIG:
Mw. CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTfV

Cl CH&TOX (vz)
Mw. Centrales voor overheidspersoneel
Kap CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA
Dhr. DMO/ST/VDB/ARBO
Maj CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU
Dhr. CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM
Maj HDP/DPB (secr)

AFWEZIG:
Dhr. KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M

(agendalid)
Dhr. CDC/Arbocoordinator (agendalid)
Dhr. BS/AL/DPC/Afd DC (agendalid)

1. Opening

Datum
llcuiou^zois
On*e referentie 
BS/2013024231

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
ome roerende en betreft 
vermelden

Vz heet de deelnemers welkom bij deze 12® bijeenkomst DME-Lasrook.

Mededelingen
Art. 11
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ofddirectie Personeel 
ecte Personeelsbeleid 
leling Pensioenen, Sociale 
<erheid. Zorg en Veteranen

turn

ize referentie 
/2013024231

valt buiten reikwijdte van verzoek
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Onderwerp Lasrook

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bijzonderheden.

Art. 11

Hoofddirectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2013024231

3. Actiepunten
De actiepunten worden met op volgorde van nummering behandeld'
Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties
Actiepunt 3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook-
situaties:
Als gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld:

CZSK; dhr. geeft aan dat er door reorganisatie een aantal las- 
locaties komen te vervallen. Binnenkort heeft hij o.a. hierover een 
gesprek met LT2 1 {CZSK/Stafbureau A&M). Dhr. zal het
'totaal overzicht lasrooksituaties' z.s.m. aanpassèn en (t.b.v. de DVD) 
naar de secretaris sturen;
CLSK: stand van zaken is bij werkgroep bekend;
GLAS: stand van zaken is bij werkgroep bekend; wacht totdat de 
technische gegevens van/via de DVD bekend zijn.

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Onderwater lassen
Actiepunt 9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen S'berg:
Vz geeft aan dat zij de situatie in Soesterberg visueel heeft beoordeeld. Een 
verslag hiervan is voorafgaande aan de vergadering aan de leden verzonden. 
De situatie voldoet met de waargenomen maatregelen/voorzieningen.

De voorgestelde tekst van punt 6340/6341 van de catalogus is geschreven op 
basis van de bevindingen te Soesterberg. Daar bevindt zich zelden of nooit 
personeel boven de bassins. Dit is anders dan in Den Helder. Er wordt nog 
kort over de situatie in Den Helder gesproken. Hierna wordt afgesproken dat 
dhr. de huidige tekst van punt 6340/6341 in den Helder zal voorleggen. 
Ook zal hij de gebruiksfrequentie opvragen. Betreft nieuw actiepunt (12.2). 
Actie:

Omdat de situatie in Den Helder nog beoordeeld moet worden (vergelijkbaar 
met Soesterberg), wordt actiepunt 9.4 in aangepaste vorm aangehouden.
Actie:

De andere drie processen (Vlam Plasma spray. Thermisch spuiten en 
loodlassen) vinden overigens met plaats m Soesterberg; de beschouwing
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hiervan zal op een andere wijze plaats moeten vinden. Hiervoor zullen 
separate afspraken gemaakt moeten worden.
In Den Helder zal dit mogelijk gecombineerd kunnen worden met de 
beoordeling van loodlassen.

Vz heeft in Soesterberg ook gesproken over de opleidingsaspecten versus 
voorlichting. Ze geeft hierover een korte terugkoppeling. Er is geen zinvol 
generiek item van te maken dat opgenomen kan worden m de catalogus.

Knelpunt ventilatievouden
Actiepunt 7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele installaties':
Vorige vergadering is niet ingegaan op de stand van zaken bij CZSK/MaBe. 
Desgevraagd geeft dhr. aan dat hij geen respons heeft gehad van de 
onderhoudsdienst. Hij heeft besloten er dan zelf maar in te duiken. Het 
actiepunt wordt hiertoe aangehouden.
Actie:

D.d. 22-04-2013 hebben voorzitter en secretaris, aansluitend aan de 
vergadering, een bespreking met de DVD gehad. Daarna is het vanaf de zijde 
van de DVD stil gebleven. Een samenvatting van het gesprek is voorafgaande 
aan de vergadering aan de leden verzonden. Voor vz lagen er vanuit het 
gesprek nog een aantal actiepunten; die zijn inmiddels uitgewerkt. Vz heeft 
hiertoe gesproken met de Verbetercheck coaches;

Ventilatievoud zegt in principe meer dan de ventilatiecapaciteit. Om het 
ventilatievoud te bepalen, is naast de capaciteit in m3/uur tevens de 
afmeting van de ruimte van belang. Om iets te zeggen over de benodigde 
ventilatiecapaciteit is het aantal lassers van belang (per lasser 800 
m3/uur nodig bij inschakelduur <15% en 1600 m3/uur bij >15%).
Als er sprake is van een afgesloten ruimte, dan dient in die ruimte de 
ruimteventilatie en de eventuele capaciteit van de bronafzuiging te 
worden bepaald. Als de betreffende laswerkplek aan een zijde open is dan 
IS de ruimteventilatie van de gehele ruimte waarin zich de laswerkplek 
bevindt bepalend; bijv. als er een lasgordijn is of als er een "open" 
plafond IS. NB: Bij DBGS was bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar dat lasrook 
naar boven toe verdween. Dit dient voldoende te worden afgevoerd om 
blootstelling van derden te voorkomen.

Bovenstaande zal ook met de DVD teruggekoppeld worden.

Een van de dingen die nog moeten gebeuren is het aan de DVD doorgeven 
van het overzicht POC'n. Desgevraagd geeft kap aan dat de POC's
van GLAS (3 stuks) i.v.m. reorganisatie pas rond 1 juli a.s. bekend zullen zijn.

Actiepunten m.b.t. Deelcatalogus 
Welding Safety Datasheets
Actiepunt 5.2 Bezien (digitale) beschikbaarheid Welding Safety Datasheets: 
Dhr. heeft er nog veel tijd aan besteed. Het resultaat hiervan is dat
de sheets en informatie nu digitaal zijn te vinden op het DMO-portaal. De link 
hiervoor is door hem voorafgaande aan de vergadering aan de leden 
aangeboden. Het actiepunt is hiermee afgedaan.

Vz vraagt of en hoe het up to date houden is geregeld (geborgd); er kunnen 
immers nieuwe producten en dus WSD'n volgen’? Dhr. geeft aan dat
hij het aan DMO/VH & DZH heeft overgedragen; deze moet e.e.a. in 
samenwerking met anderen up to date houden.

Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representabeve meting(en) i.v.m. veilige afstand:

Hoofddirectle Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Oatum

Ome referentie 
BS/2013024231
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Eerder is aangegeven dat DBGS te Leusden is geselecteerd om eventuele 
metingen uit te voeren naar;
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen in kleine ruimte {bijv. in voertuig);
d. Bij het DBGS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 

techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.
Vorige vergadering is aangegeven dat:

de eerste metingen (fase 1) d.d. 25 maart j.l. zijn uitgevoerd, m.u.v. 
lassen in kleine ruimte;
aanvullende metingen (fase 2), waarbij tevens achter de kap zou worden 
gemeten, noodzakelijk waren.

Betreffende aanvullende metingen stonden in samenspraak met de eenheid 
gepland voor 19 juni j.l. Echter, de eenheid heeft de werkzaamheden 
stilgelegd, omwille van achterstallig onderhoud aan m.n. gereedschappen en 
afzuigapparatuur. De consequentie hiervan is dat er pas later gemeten kan 
gaan worden; het plannen van een zinvol meetmoment is sowieso al lastig 
gebleken. In hoeverre het achterstallige onderhoud aan de afzuigapparatuur 
van invloed is geweest op de uitkomsten van fase 1 moet nog bekeken 
worden. Het actiepunt 6.3. wordt hiertoe aangehouden.
Actie:

Hoofddirectie Personeei
Direcbe Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
8S/2013024231

Vz geeft aan dat in week 39/40 faij DBGS een meting in een besloten ruimte 
gepland staat.

Actiepunt 9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray', 'Thermisch 
spuiten'en 'loodlassen':
Actiepunt 11.3 Organiseren bedrijfsbezoek met verbetercoaches:
Zoals vorige vergadering aangeven, is uit de terugkoppeling met de Verbeter
coaches gebleken dat de VBC voor deze processen (als ook onderwater 
lassen) geen uitkomst biedt en dat die situaties in de praktijk moeten worden 
beoordeeld. Zoals per mail aangegeven kon een vergadering, inbegrepen een 
bedrijfsbezoek in aanwezigheid van Verbetercoaches, met op korte termijn 
worden gerealiseerd. Het actiepunt 11.3 is hiermee afgedaan.
Bij het werkbezoek t.b.v. het onderwater lassen bleek, zoals gezegd, dat de 
andere drie genoemde processen met plaatsvinden in Soesterberg. Hiervoor 
zullen separate afspraken gemaakt moeten worden.
Actie:

T.b.v. de vorige vergadering is een concept versie (versiedatum 16-04-13) 
aangeboden. Deze is gezamenlijk doorlopen, waarbij nog diverse op- en 
aanmerkingen naar voren zijn gekomen. M.u.v. actiepunten 11.4 en 11.5 (zie 
onder) betroffen het enkele kleine aanpassingen. Voorafgaande aan deze 
vergadering is een volgende versie (versiedatum 14-06-2013) 
aangeboden. Hierin zijn de afgesproken wijzigingen en de uitkomsten van de 
actiepunten verwerkt.

Actiepunt 11.4 RI&E mpassen m catalogus- 
Vz heeft uitvoering gegeven aan dit actiepunt. Het tekstvoorstel is 
opgenomen in de voorliggende versie (d.d. 14-06-2013) van de catalogus. De 
voorgestelde wijziging wordt als afdoende beoordeeld. Het actiepunt is 
hiermee afgedaan.

Actiepunt 11.5 Opstellen tekstvoorstel(len) punt 6042 in samenhang met 
6021:
Dhr. heeft uitvoering gegeven aan dit actiepunt. Zijn tekstvoorstel is 
opgenomen in de voorliggende versie (d.d. 14-06-2013) van de catalogus. De
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voorgestelde wijziging wordt als afdoende beoordeeld. Het actiepunt is 
hiermee afgedaan.
Vz geeft nog aan dat zij het tekstvoorstel ook heeft voorgelegd aan een 
Veiligheidskundige (CEAG-collega); deze kon zich er pnma in vinden. Omdat 
dhr. opmerkt dat 'de werkvergunning' binnen Defensie nog geen
gemeengoed is, wordt besloten er 'de werkvergunning/overeenkomst' van te 
maken.

Actiepunt 10.5 Uitvoeren 'pilot' conform afspraak/verslag en terugkoppeling 
hiervan
Eerder is aangegeven dat het in deze fase belangrijk is om de mening van 
gebruikers te vernemen. Vonge vergadering is aangegeven dat kap 
een mail had aangeboden met enkele uitkomsten vanuit de terugkoppeling 
binnen het GLAS. Deze mail is voorafgaande aan de vergadering alsnog aan 
de leden aangeboden.
Desgevraagd, blijkt dat er bij de andere DO'n geen uitvoering is gegeven aan 
de pilot. Dhr. en maj geven aan er met aan toe gekomen te zijn.
Omdat het zinvol is dat ook de andere DO'n in deze fase er uitvoering aan 
geven, wordt het actiepunt aangehouden.
Actie; allen

De concept catalogus Lasrook wordt v.w.b. de wijzigingen en discussiepunten 
gezamenlijk doorlopen. Hierbij worden ook direct de commentaren van dhr. 

meegenomen. De wijzigingen zullen worden verwerkt.

Art. 11

Na een korte discussie
wordt besloten om, als bednjfskeuze, alleen FFP3 te vermelden. Dit zal dan in 
de gehele catalogus worden doorgevoerd.

A. Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actie punten lijst).

Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeting Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie
BS/2013024231

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

Vz heeft wel een mededeling; zij gaat per 1 augustus a.s. Defensie verlaten. 
Blijkens de reacties wordt dit bericht door de deelnemers met gemengde 
gevoelens in ontvangst genomen. Het is nu nog niet bekend op welke wijze 
het voorzitterschap invulling gaat krijgen.

Sluiting
Om in ieder geval een gezamenlijk moment vast te leggen wordt besloten om 
16 september a.s. in te plannen voor een volgende (13*) bijeenkomst: 
Aanvang. 09:30 uur.
Locatie: in principe op de Kromhoutkazerne (Utrecht). Exacte locatie volgt.

Actiepuntenlijst
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Wat
valt buiten reikwijdte van verzoek

Wie Gereed Hoofddirectie Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
BS/2013024231

Actiepunten Lasrook
3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 

qeinventariseerde lasrook-situaties
Allen (indien van 
toepassinq)

16-09-2013

6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. 
veiliqe afstand

(waar nodig ost 
door 1

16-09-2013

7 2 Aangeven nadere specificaties 'Mobiele 
installaties'

16-09-2013

9 A Beoordelen situatie onderwater lassen DOS 16-09-2013
9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray’ 

en 'Tbermisch spuiten' en loodlassen
16-09-2013

10 5 Uitvoeren 'pilot' conform afspraak/verslag en 
teruqkoppelinq hiervan

Allen (indien van 
toepassinq)

16-09-2013

12.2 Bespreken/beoordelen tekst (pt 6340/6341) 
ac bn DOS

16-09-2013
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Ministerie van Defensie

HiMfddireetje Personeel
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Soaale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

verzendlijst
Onze referentie
BS/2013024231

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/DGO/CEAG/KCNTR/CL E&G 
Dhr.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DMO/ST/VDB/ARBO
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CL5K/CS/VKAM/MILIEU 
Dhr.
Frederikkazeme, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
LTKOL, Mr. mg.
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14C05 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILIEU 
MAJ BSc,
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14.C06 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/SIE A&M 
Dhr. Dr.
Fredenkkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CLAS/ST CLAS/DP&O/AFD PERS/SIE PVA 
Kap
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Kromhoutkazeme (K09 4“' etage)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/PCZSK/MABE/IP5/KAM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

Hoofddirectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
8S/2013024231

CDC/STAFCDC/DP&O/AFD PERS 
Dhr.
Kromhoutkazeme (K2/3, kmr 2B012) 
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

BS/AL/DPC/Afd DC 
Dhr.
Plein Kalvermarkt, gebouw H, Kamer 356 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V&HF 
LtKol MSHE
Korte Molenweg 3 Doom 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doom

BS/AL/HDP/DPB/PSZV
Maj
Kalvermarkt 32, gebouw D, kamer 363 
Postbus 20701, MPC 58 B 
2500 ES Den Haag
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Ministerie van Defensie

vers ag

KooWdirectle Personeel 
DirectJe Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Kalvermarkt 32 
25U CB Den Haag 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Oen Haag 
Nederland 
www.defensle.nl
Contactpersoon
Maj

Beleidsmedewerker Vettigheid

-1

Betreft Werkgroep DME - Lasrook Datum
Vergaderdatum en -tijd 13e Vergadering DME-Lasrook d.d. 22 oktober 2013 2C^l \ 20l2>

...................................................................................................................................................................................... Onze referentie
BS2013033920

AANWEZIG:
Dhr.
fi/Iw.
HCap
Dhr.
Maj
Maj

AFWEZIG:
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Dhr.
Dhr,

CDC/DGO/CEAG/KCNTR/CL E8iG 
Centrales voor overheidspersoneel 
CLAS/DIR P&O/AFD PERS/SIE PVA 
DMO/ST/VDB/ARBO 
CLSK/STF LSK/PLV CLSK/VKAM/MILJEU 
HDP/DPB (vz/secr)

CZSK/PCZSK/MABE/IPS/KAM 
CZSK/MI/MAROST/5BVM 
KMAR/STC/DOO/AFD FMGT/A&M 
(agendalid)
CDC/Arbocoördinator (agendalid) 
BS/AlVDPC/Afd DC (agendalid)

Notulist
Maj

Bij beantwoording datum, 
ome referentie en betreft 
vermelden.

1.
I Opening

Maj heet de deelnemers welkom bij deze 13® bijeenkomst DME-Lasrook, 
in het Dijzonder dhr. . Hij memoreert het plotselinge vertrek
van de vorige voorzitter, mw. ■, en geeft aan blij te zijn
dat er met dhr. ; zo spoedig in opvolging kon worden voorzien, Maj

; geeft aan dat hij zelf vandaag zowel als voorzitter, als secretaris zal 
optreden; door extra werkaanbod heeft dhr. ; momenteel meer dan
genoeg aan het adviseurschap inzake Lasrook. buiten reikwijdte van verzoek

cr worat momenteel nog sceeas gesproken tussen hdp en hdbv over de 
voortzetting/overdracht van de arbocatalogi. Vz geeft aan dat hij per 01-11- 
2013 behoort tot de categorie 'zwevend' en dus formeel niet meer tot de HDP 
behoort. Wel is het plan opgevat om hem tijdelijk bij de HDP tewerk te stellen 
alleen om genoemde overdracht op ordentelijke wijze te kunnen realiseren. 
Dit houdt dus in dat hij daarbuiten geen nieuw werk meer aanneemt en dat
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hij vandaag dus voor het laatst deelneemt. Hij bedankt de deelnemers voor 
de prettige samenwerking.

Dhr. heeft zich vrijdag j.l. afgemeld; hij is er een paar dagen tussenuit. 
Hoewel toegezegd; zijn update is niet ontvangen. Op verzoek van dhr. 
zou dhr. • vandaag aanwezig zijn, echter door een wijziging
van een opleldingsschema is hij alsnog verhinderd.

Mededelingen
Art.-fl ..................

HoorMIrecUe Personeel
Olreaie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
BS2013033920

valt buiten reikwijdte van verzoek
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Hoofddirectie Personeel 
DinBcöe Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
ZeWertieid, Zorg en Veteranen

Datum

ao-U-20l2>
Onze referentie 
BSZ013033920

Onderwerp Lasrook 

2. Verslag vorige vergadering
Er zijn geen inhoudelijke bijzonderheden. Wel wordt aandacht gevraagd voor 
de verzendlijst, die als gevolg van de reorganisaties een update behoeft.

3. Actiepunten
De actiepunten worden niet op volgorde van nummering behandeld.

Actiepunten m.b.t. Inventarisatie
Beoordeling en registratie geïnventariseerde situaties 
Actiepunt 3.5 {laten) Uitvoeren beoordeling geïnventariseerde lasrook- 
situaties:
Ais gevolg van de vraag van vz naar de stand van zaken, ontstaat het 
volgende beeld;
- CZSK: door afwezigheid van vertegenwoordiging CZSK blijft de stand van 

zaken ter vergadering onbekend; de toegezegde update van het 'totaal 
overzicht lasrooksituaties' is niet ontvangen;

- CLSK; stand van zaken is bij werkgroep bekend;
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CLAS: stand van zaken is bij werkgroep bekend; wacht totdat de 
technische gegevens van/via de DVD bekend zijn.

Totdat inventarisatie als afgerond mag worden beschouwd, is actiepunt 3.5 
een doorlopend actiepunt.

Onderwater lassen
Actiepunt 9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen DDS (Den Helder): 
Zoals vorige vergadering aangegeven, heeft mw. de
situatie in Soesterberg visueel beoordeeld. De situatie voldoet met de 
waargenomen maatregelen/voorzieningen. Het verslag hiervan, als ook een 
aangepaste versie hiervan, is aan de leden aangeboden.
Omdat de situatie in Den Helder nog beoordeeld moet worden (vergelijkbaar 
met Soesterberq), wordt actiepunt 9.4 in aangepaste vorm aangehouden. 
Actie:

Actiepunt 12.2 Bespreken/beoordelen tekst (pt 6340/6341) ac bij DDS:
De voorgestelde tekst van punt 6340/6341 van de catalogus Is geschreven op 
basis van de bevindingen te Soesterberg. Omdat de situatie anders is dan in 
Soesterberg is afgesproken dat dhr. betreffende tekstdelen bij de DDS 
zou voorleggen en de gebruiksfrequentie zou opvragen. De stand van zaken 
blijft ter vergadering onbekend i.v.m. de afwezigheid van dhr. . Het 
actiepunt wordt aangehouden.
Actie:

Knelpunt ventilatievouden
Actiepunt 7.2 Aangeven nadere specificaties 'Mobieie installaties':
Vorige vergadering heeft dhr. aangegeven dat hij geen respons van de 
onderhoudsdienst had ontvangen en dat hij er zelf maar in zou duiken. Het 
actiepunt is hiertoe aangehouden. De stand van zaken blijft ter vergadering 
onbekend i.v.m. de afwezigheid van dhr. . Het actiepunt wordt 
aangehouden.
Actie:

Onderzoek ventilatiegegevens DVD
De vorige vergadering genoemde actiepunten, inbegrepen de door de 
deelnemers opgegeven POC's, zijn uitgewerkt en door de vorige voorzitter 
aan de DVD aangeboden. Na het gesprek, d.d. 22-04-2013, en na het 
aanleveren van genoemde bijdrage is in het geheel niets meer van de DVD 
vernomen. Aangezien volgens het initiële onderzoeksvoorstel van DVD al aan 
de uitvoering zou moeten zijn begonnen, heeft vz d.d. 17-10-2013 per mail 
gevraagd (cc dhr. CDC/Hfd Arbo, veiligheid & milieu) om een
reactie v.w.b. de stand van zaken/het vervolg. Vz heeft nog geen reactie 
ontvangen. Vz is voornemens om binnenkort contact op te nemen met dhr.

om te bezien of via die weg enige actie kan worden verkregen.
Dit aspect moet, als belangrijke voorwaarde voor zinvolie implementatie/ 
effectuering van de catalogus, goed worden bewaakt door HDP of HDBV.

Actiepunten m.b.t. Deelcatalogus 
Veilige afstand
Actiepunt 6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m, veilige afstand: 
Eerder is aangegeven dat DBGS te Leusden is geselecteerd om eventuele 
metingen uit te voeren naar:
a. Pantserstaal aluminium lassen;
b. Pantserstaal lassen met elektroden;
c. Lassen in kleine ruimte (bijv. in voertuig);

Hoofddirectie Personeel 
OirecOe Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

0C>-U-^5>
Onze referentie 
B52013033920
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d. Bij het DBGS werd aangegeven dat bij snijden veel rook vrijkomt. Deze 
techniek wordt op termijn vervangen door plasmasnijden.

De eerste metingen (fase 1) d.d. 25 maart j.l. zijn uitgevoerd, m.u.v. lassen 
in kleine ruimte; aanvullende metingen (fase 2), waarbij tevens achter de kap 
zou worden gemeten, zijn nog noodzakelijk.
Betreffende aanvullende metingen waren in samenspraak met de eenheid 
ingepland, maar konden uitelndelijk door de situatie bij de eenheid niet 
worden uitgevoerd. Het actiepunt 6.3. is hiertoe aangehouden.

Vorige vergadering is aangegeven dat in week 39/40 bij MATLOGCO/afd. 
techniek (voorheen DBGS) èen meting in een besloten ruimte gepland stond. 
Dhr. geeft aan dat ook dit onderzoek niet is uitgevoerd i.v.m. de
Interne situatie bij de afdeling techniek. Zodra deze bekend is, zal een nieuwe 
datum worden doorgegeven.

Actiepunt 9.7 Uitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray', 'Thermisch 
spuiten'en 'loodlassen':
Vorige vergadering is aangegeven dat de andere drie processen (Vlam Plasma 
spray. Thermisch spuiten en loodlassen) niet plaatsvinden in Soesterberg. 
Voor de beschouwing hiervan zullen nog separate afspraken gemaakt moeten 
worden. In Den Helder zal dit mogelijk gecombineerd kunnen worden met de 
beoordeling van loodlassen.

Dhr, stelt vast dat;
- de concept catalogus feitelijk de uitgeschreven versie is van 'Sxbeter'; 

hierin en hiermee de meest gangbare las- en snijprocessen zijn 
beschreven/getackeld en de ac in zekere zin eigenlijk gereed is; 
de werkgroep er desondanks kennelijk voor heeft gekozen om ook enkele 
speciale processen (de 'speciaaltjes') uit te werken en op te nemen in de 
catalogus.

T.a.v, het laatstgenoemde merkt hij op dat de leden zich goed moeten 
realiseren dat de uitvoering hiervan de nodige tijd vergt.
Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat (a) de onderzoeken sowieso een 
keer moeten worden uitgevoerd en (b) door het vooralsnog uitblijven van de 
ventilatiegegevens is een spoedige implementatie van de ac weinig zinvol.

Aangezien de speciaaltjes, als ook de locaties waar deze worden toegepast 
bekend zijn, kunnen beoogde afspraken voor onderzoek ook gemaakt gaan 
worden. T.b.v. de concrete invulling hiervan zegt dhr. toe hiervoor
een document op te stellen.
Actie:

Actiepunt 10.5 Uitvoeren 'pitot' conform afspraak/verslag en terugkoppeling 
hiervan:
Eerder is aangegeven dat het in deze fase belangrijk is om de mening van 
gebruikers te vernemen. Omdat de Pilot nog niet door alle DO'n (binnen GLAS 
was al wel teruggekoppeld) was uitgevoerd, is het actiepunt aangehouden. 
Inmiddels is via majoor een positieve reactie van de lassers van LCW
binnengekomen (de reactie wordt later ter vergadering inhoudelijk 
besproken). Hoe de stand van zaken v.w.b. de Pilot is binnen het CZSK blijft 
ter vergadering onbekend. Het actiepunt wordt hiertoe aangehouden.
Actie:

Deelcatalogus Lasrook
Vorige vergadering is de concept catalogus, versiedatum 14-06-13, 
gezamenlijk doorlopen, waarbij nog diverse op- en aanmerkingen naar voren

Hoflfddtrectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sooale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

^0-U-20l3
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zijn gekomen. Conform afspraak zijn deze door mw. • en
maj : verwerkt in de thans voorliggende versie (versiedatum 04-07-2013).

Bij de behandeling van de ac wordt de bij punt 4024 nog openstaande vraag 
van dhr besproken. De VBC gaat er vanuit dat als men met genomen
maatregelen onder de norm van Lasrook uitkomt, dit ook geldt voor de 
eventueel aanwezige metalen. Als gevolg van de vraag zal dhr. 
contact met de Verbetercoach opnemen om te verifiëren hoe (goed) dit is 
onderbouwd. Betreft een nieuw actiepunt (13.2).
Actie:

Hoofddirectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Soaale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

2o-ll-‘2Dt2,
Onze referentie
BS2013033920

Bij de behandeling van de ac worden ook de vanuit het LCW aangeleverde 
opmerkingen en verbetervoorstelien besproken. De verbetervoorstellen 
worden als goede aanvulling gezien en worden In een nieuwe versie 
overgenomen.
De opmerkingen betreffen het (vooralsnog zonder afzuiging) zacht solderen 
aan niet uitgebouwde onderdelen van de Apache helikopter. In reactie hierop 
wordt aangegeven dat conform punt 4023 van de ac voor het proces 
hardsolderen uitgegaan kan worden van de beheersmaatregelen voor TIG 
lassen; voor zacht solderen is het beheersingsregiem niet zeker. Dhr. 
zal dit navragen bij de Verbetercoach. Betreft een nieuw actiepunt (13.3). 
Actie:

4.

Uit de beantwoording zal moeten blijken op welke wijze zacht solderen moet 
worden opgenomen in de concept catalogus.

Vervolgstappen en actiepunten
De actiepunten zijn gedurende de vergadering geïdentificeerd (zie 
actiepuntenlijst).

5. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.

6. Sluiting
Ondanks de onduidelijkheid v.w.b, het vervolg van de werkgroepen en de 
catalogi wordt besloten om voor de zekerheid wel een datum te plannen voor 
een nieuw contactmoment.
Volgende (14e) bijeenkomst: 21-01-2014.
Aanvang: 10:00 uur.

Actiepuntenlijst
Wat wie Gereed

valt buiten reikwijdte van verzoek

I 1 1
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Actiepunten Lasrook
3.5 (laten) Uitvoeren beoordeling 

qefnventariseerde lasrook-situaties
Allen (indien van 
toepassing)

21-01-2014

6.3 Uitvoeren representatieve meting(en) i.v.m. 
veiliqe afstand

(waar nodig ost 
door )

21-01-2014

7.2 Aangeven nadere speaficaties 'Mobiele 
Installaties'

21-01-2014

9.4 Beoordelen situatie onderwater lassen DDS 21-01-2014
9.7 üitvoeren beoordeling 'Vlam Plasma spray' 

en 'Thermisch spuiten' en loodlassen
(ost door 

betreffende
DO'n)

21-01-2014

10.5 Uitvoeren 'pilot' conform afspraak/verslag en 
teruqkODpelIno hiervan

21-01-2014

12.2 Bespreken/beoordelen tekst (pt 6340/6341) 
ac bil DOS

21-01-2014

13.2 Contact met verbetercoach opnemen l.v.m. 
ac punt 4024

21-01-2014 '

13.3 Navraqen beheersinqsreqiem zacht solderen 21-01-2014

Hoofddlrectle Personeel 
Directie Persoiteelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

Onze referentie 
BS2013033920
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Ministerie van Defensie

Hoofddirectie Personeel 
Directie Personeelsbeleid 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerhad, Zorg en Veteranen

Datum

■20-U-'2.013.

verzendlijst
Onre referentie
BS2013033920

Contactpersoon
Maj

Aan

CDC/DGO/CEAG/KCNTR/CL E&G 
Dhr.
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

DMO/B&B/BP&BV/VKAM
Dhr.
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

DMO/B&B/BP&BV/VKAM
Dhr
Frederikkazerne, gebouw 35, Toren C kmr 1.61 
Postbus 90822, MPC 58A 
2509 LV Den Haag

CLSK/PLV C-LSK/STGBV/SGV 
LTKOL, Mr. ing. .
HKCLSK, Eurotoren, kamer 14C05 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

CLSK/PLV C-LSK/STGBV/SGV 
MAj , BSc,
HKCLSK, Eurotoren, kamer 8.A03 
Postbus 8762, MPC 92A 
4820 BB Breda

KMAR/STAF/DPB/CL FLM/SIE FACDN 
Dhr. Dr.
Frederikkazerne, gebouw 105, kamer 138 
Postbus 90701, MPC 58C 
2509 LS Den Haag

CUS/ST CLAS/DIR P&O/AFD ADV&HR/SIE PVA 
Kap
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Kromhoutkazeme (K09/4 BO.iO)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

CZSK/MI/PROG/IV&K 
Dhr. •'
Nieuwe naven, gebouw Noorderkroon, kamer 5-020 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

HooMdirectie Personeel 
Directie Personeelsbeleiil 
Afdeling Pensioenen, Sociale 
Zekerheid, Zorg en Veteranen

Datum

20-
Onze referentie
BSZ013033920

CZSK/MI/MAROST/SBVM
Dhr.
Nieuwe Haven, gebouw Dwergmeeuw, kamer 209 
Postbus 10000, MPC lOA 
1780 CA Den Helder

CDC/ST OG&K/DIR BV/BVO 
Dhr.
Kromhoutkazeme (K2/3, kmr 2B012)
Postbus 90004, MPC 55A 
3509 AA Utrecht

BS/AiyDBOBS/Afd. Dv Bv/CI Dienstv 
Dhr.
Plein Kalvermarkt, gebouw H, Kamer 338 
Postbus 20701, MPC 58B 
2500 ES Den Haag

ACOM
Drs.
Postbus 290 
3830 AG Leusden

CDC/P&G/GZ/CEAG/KCNTR/CL V&HF 
LtKol ; MSHE
Korte Molenweg 3 Doom 
Postbus 185, MPC 55R 
3940 AD Doorn

Pagina 2 van 2



' «ilZ; Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

KLTZT
DMI/AMI/MI-FF&OPV 
Postbus 10000 MPC lOA 
1780 CA Den Helder

nota

Aanbiedingsbrief eindrapportage: Onderzoek naar 

blootstelling aan stof en lasrook tijdens 

onderhoudswerkzaamheden in Dok VI

Divisie Defensie
Ge2ondheidszorg
Organisatie
Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG)

MPC 56 A 
Postbus 185 
3940 AD Doom 
www.defensie.nl/cdc

Contactpersoon
Ir. ;

Bijgaand ontvangt u de eindrapportage van. Onderzoek naar blootstelling aan stof 
en lasrook tijdens onderhoudswerkzaamheden in Dok VI.
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van de rapportage kunt u contact 
opnemen met de in dit briefhoofd genoemde contactpersoon.
Voor vragen of opmerkingen omtrent de afhandeling van het project verzoek ik u 
contact op te nemen met het CEAG, nummer 0343 598 811, of via de mail met 
CEAG.Frontofflce@mindef.nl.

U kunt venwijzen naar dossiernummer AF 2013100193.
Ik vertrouw erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Datum
11 februari 2015
Onze referentie
2015008130

Afschrift aan:
Ing.
czsk/mi/marost/sbvm,

Ing.
CZSK/MI/PROG/IV&K,

CZSK/MI/PROG/IVSiK,

Met vriendelijke groet,

Directeur! CEAG, 
voor deze
Hoofd afqeling Advisering CEAG

Bijlage
Rapportage Onderzoek naar 
blootstelling aan stof en 
lasrook tijdens onderhouds
werkzaamheden In Dok VI

Drs.
Luitenant-kolonel

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden.
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Onderzoek naar blootstelling aan stof en lasrook 
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10-2-2015
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CEAG
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Onderzoek naar blootstelling aan stof en lasrook in Dok VI |februari 2015

Inleiding

Tijdens de dokperiode van Zr. Ms. Van Amstel in 2013 zijn bemanningsleden en 
andere medewerkers tijdens onderhoudswerkzaamheden in Dok VI blootgesteld aan 
stof en lasrook. Regelmatig was er sprake van zichtbare stofoverlast en klachten 
over luchtwegirritaties, pijnlijke en droge ogen, benauwdheden en hoofdpijn.
In Dok.VI vindt (groot) onderhoud plaats aan schepen van CZSK en de Belgische 
Marine. Er worden gelijktijdig door medewerkers van Directie Materiële 
Instandhouding (DMI) en externe bedrijven metaalbewerkingswerkzaamheden 
uitgevoerd aan het scheepsvlak en op het schip. De werkzaamheden bestaan onder 
ander uit stralen, slijpen, schuren, gutsten en lassen. Tijdens het onderhoud verblijft 
een deel van de bemanning van het schip overdag voor toezichthoudende en 
ondersteunende taken aan boord. Aan het CEAG is gevraagd de mate van 
blootstelling stof en lasrook voor medewerkers in Dok VI in kaart te brengen en 
eventuele gezondheidsrisico's te beoordelen.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de klachten die zijn opgetreden 
tijdens het onderhoud van Zr. Ms. Van Amstel. Echter ook tijdens het onderhoud Zr. 
Ms. De Ruyter die daarna in het dok heeft gelegen en de BNS Marie Louise zijn er 
klachten over de stof blootstelling gerapporteerd. Door omstandigheden zijn deze 
metingen niet uitgevoerd tijdens het onderhoud van de Van Amstel zelf, maar 
tijdens vergelijkbare werkzaamheden aan boord van de BNS Louise Marie.

Probleemstelling
De medewerkers betrokken bij het groot onderhoud van schepen in Dok VI worden 
blootgesteld aan stof en lasrook. De aard en de mate van stof- en lasrook 
blootstelling is onbekend.

Doelstelling
Inzicht krijgen in de mate en aard van de blootstelling aan stof en lasrook en de 
mogelijke gezondheidsrisico's voor medewerkers in Dok VI en indien nodig 
adviseren over het nemen van maatregelen ter vermindering van de blootstelling.

Leeswijzer
Het rapport beschrijft in hoofdstuk 2 de situatieschets, de methode van onderzoek 
wordt in hoofdstuk 3 beschreven. De gezondheidseffecten en regelgeving met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen staan in hoofdstuk 4. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 
over de meetresultaten en de analyses van de resultaten. Het rapport sluit af met 
conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
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Onderzoek naar blootstelling aan stof en lasrook in Dok VI Ifebruari 2015

Situatieschets

2.1 Dok VI
In Dok VI wordt onderhoud aan de schepen van de Nederlandse en Belgisch Marine 
uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van het DMI 
en van externe bedrijven. Dok VI is 150 meter lang, 55 meter breed en 60 meter 
hoog. Het dok is voorzien van een ventilatiesysteem dat er voor kan zorgen dat stof 
en andere belastende elementen worden afgezogen (ruimte afzuiging). De werking 
van de ventilatie staat of valt met de goede werking eri instelling van de instaliatie 
zelf, maar ook van toegangs- en sluitdiscipline in het dok. Dit laatste om de 
benodigde flow in stand te kunnen houden. Voor de verwarming en ventilatie van 
het dok wordt gebruik gemaakt van 20 luchtverhitters, 8 wandventilatoren en 2 
kuipventilatoren. Voor de verwarming en ventilatie van het dok wordt gebruik 
gemaakt van 20 luchtverhitters, 8 wandventilatoren en 2 kuipventilatoren. De 
kuipventilatoren zijn bedoeld t.b.v. warmtecirculatie en het afzuigen en afvoeren 
van lucht in de dokkuip bij verven, gritten of lassen. Het ventilatiesysteem is niet 
ontworpen om stofbelastende werkzaamheden boven de dokkuip af te kunnen 
zuigen. Er is alleen een schakeling mogelijk waarbij dampen lichter dan lucht (bv. 
oplosmiddelen) kunnen worden afgezogen (ref 1).
Op het bovenschip kan gebruik worden gemaakt van lokale afzuiging met behulp 
van flexibele buizen gekoppeld aan een afzuigunit aan elke kant van het schip.
Door het schip kan een grote flexibele buis worden geplaatst waardoor met behulp 
van ventilatoren lucht van buiten door het schip wordt geleid. Voor extra frisse lucht 
en de temperatuurbeheersing in het schip.

2.2 Randvoorwaarden onderzoek
Op 13-8-2014 werden ter voorbereiding van stofmetingen in DOK VI de 
omstandigheden besproken waaronder de metingen kunnen plaatsvinden. Tijdens 
dit gesprek werd duidelijk dat de stofblootstelling in DOK(VI) deels wordt 
veroorzaakt door defecten aan veiligheidsvoorzieningen op de toegangsdeuren en 
niet naleven van de deurdiscipline tijdens grootschalige oppervlaktebehandelingen. 
Deze maatregelen maken essentieel onderdeel uit van een lijst van 
veiligheidsmaatregelen om de blootstelling aan stofte beperken. Voor het uitvoeren 
van het meetonderzoek heeft CEAG de randvoorwaarde gesteld dat de technische 
defecten aan het beheerssysteem zijn hersteld en de organisatorisch maatregelen 
die noodzakelijk zijn voor correct gebruik van het veiligheidssysteem zijn 
gerealiseerd.

2.3 Observaties meetdagen
Tijdens de eerste meetdag (16-10-2014) staat op alle toegangsdeuren van Dok VI 
aangeplakt dat de (grote) deuren gesloten dienen te worden/blijven. Tijdens de 
meetdag wordt de grote roldeur echter meerdere malen gedurende een langere 
periode geopend voor het binnenrijden van een vrachtauto en het inrijden van 
goederen met een heftruck. Van de zijdeur met sluis wordt geen gebruik gemaakt, 
het mechanisme om de sluisdeuren te sluiten is defect. Ook de kleinere loopdeuren 
staan regelmatig open. Bij navraag van bij gebruikers van dok VI blijkt dat men 
geen besef heeft waarom de deuren gesloten dienen te worden. Onduidelijk is 
tevens hoe het ventilatiesysteem staat ingesteld en door wie het systeem die dag is 
aangezet.
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Op het bovenschip liggen enkele flexibele slangen voor lokale afzulging. De slangen 
liggen echter op de grond en zijn niet gericht op de werkzaamheden. Aan het eind 
van werkdag wordt het stof dat tijdens de werkdag is ontstaan bij de 
conserveringswerkzaamheden door de medewerkers op de knieën met handvegertje 
bij elkaar geveegd. De bij elkaar geveegde stofbulten blijven vervolgens liggen. Op 
het schip en in het dok liggen veel van deze bij elkaar geveegde bulten met stof.

Foto 1, vegen, stof

i-#’ ^

4 ^
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Foto.2, stofbulten

Op de tweede en derde meetdag (2-12-2014/ 9-12-2014) zijn de deuren van de 
sluis hersteld. De grote deur en loopdeuren staan gedurende de meetdagen echter 
nog steeds vaak open. Op de derde meetdag wordt door één van de lassers op de 
SB kimkiel gebruikt gemaakt van de lokale afzuiging, door de flexibele slang aan de 
reiling van het schip te bevestigen en zo boven de rookpluim te piaatsen. Er is 
echter maar één lokale afzuiging beschikbaar voor twee lassers. Bij 
straalwerkzaamheden aan de (sonar)dome onder de boeg van het schip is een kleed 
om de werkzaamheden gespannen maar door kieren in het kleed is echter nog een 
duidelijk verspreiding van stof zichtbaar.

Foto.3, lassen scheepshuid
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Foto 4, stralen (sonar) dorne
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Onderzoeksmethoden

3.1 Onderzoeksstrategie
Het verwijderen van oude verf en primer lagen d.m.v. slijpen en jekkeren is een 
belangrijke bron van de stof blootstelling in Dok VI. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door de conserveerders. Om de blootstelling in kaart te brengen zijn 
persoonlijke stofmetingen bij de conserveerders gedaan. Om ook de blootstelling 
aan stof van andere medewerkers in Dok VI in kaart te brengen zijn tevens een 
aantal stationaire metingen in de nabijheid van de conserveringswerkzaamheden 
gedaan. Tevens is een persoonlijke meting naar stof gedaan bij de verificateur.
Deze medewerker is een groot deel van de werkdag aanwezig in Dok VI maar niet 
betrokken bij de werkzaamheden.
Om de blootstelling aan lasrook in kaart te brengen zijn persoonlijke metingen 
gedaan bij lassers en brandwachten en stationaire metingen in de nabijheid van 
laswerkzaamheden. De metingen zijn uitgevoerd bij laswerkzaamheden op 
verschillende locaties op het schip.
De metingen naar stof en lasrook zijn uitgevoerd op drie representatieve 
werkdagen.

3.2 Monsternemingsmethode
Het meetonderzoek is uitgevoerd conform NEN EN 689: Werkplekatmosfeer - 
Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische 
stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie. De stof- en 
lasrookmetingen zijn verricht door actieve bemonstering. Dit zijn metingen met 
luchtpompen die gedurende een vaste periode omgevingslucht door een filter of 
absorptiemiddel zuigen. Deze meetmethode stelt de gemiddelde concentratie over 
een bepaalde tijdsperiode vast.

Voor het in kaart brengen van de stofblootstelling is de inhaleerbare fractie stof 
gemeten. Bij de persoonlijke metingen naar inhaleerbaar stof is de meetkop buiten 
het adembeschermingsmasker in de ademhalingszone van de medewerker 
geplaatst. De blootstelling aan lasrook is conform NEN-EN-ISO-10882 gemeten. 
Hierbij wordt de inhaleerbare fractie van het stof gemeten. Dit betekent dat naast 
lasrook ook andere stofdeeltjes, zoals slijpstof kunnen worden gemeten. Aangezien 
de lassers en de brandwachten overwegend bij laswerkzaamheden waren betrokken 
zijn de metingen getoetst aan de wettelijk grenswaarde van lasrook. Er zijn zowel 
persoonlijke metingen naar lasrook met de meetkop buiten als achter de laskap 
uitgevoerd.

Voor de metingen naar stof en lasrook is gebruikt gemaakt van PAS pompen 
(Personal Air Sampler, type GilAir 3 en GilAir plus) die lucht met een debiet van 2,1 
L/min door een meetkop (PAS6) met een MCE - filter (25mm) aanzuigen.
De analyses van de monsters is uitgevoerd door het geaccrediteerde (RvA) 
laboratorium RPS analyse. De analyse op stof gravimetrisch conform MDHS 14/3, 
analyse op metalen met ICP-MS conform ISO 30011, ontsluiting: NEN-ISO 15202-2 
annex G.
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3.3 Beoordeling meetgegevens
De resultaten van de dagblootstellingsmetingen zijn beoordeeld conform NEN-EN 
689. Daartoe is eerst de blootstellingsindex van de afzonderlijke meetwaarden 
berekend.

blootststellingsindex = gemeten concentratie 
grenswaarde

Voor resultaten beneden de detectielimiet wordt de helft van de waarde van de 
detectielimiet gebruikt.

Als per locatie één of twee metingen zijn verricht conform de NEN-EN 689 worden 
de volgende criteria gehanteerd;
o Als de gevonden blootstellingsindex groter is dan 1 dan ligt de blootstelling 

boven de grenswaarde. Dit gebied wordt aangegeven met rood. Het is 
vanzelfsprekend dat er dan direct maatregelen getroffen moeten worden om 
overschrijding voor nu en in de toekomst te voorkomen, 

o Is de blootstellingsindex lager dan 0,1 en de waarde representatief voor de 
werkplaatscondities op de lange termijn dan kan gesproken worden van een 
doeltreffende beheersing van de blootstelling. Dit gebied wordt aangegeven 
met groen.

o Wanneer bij één meting de blootstellingsindex tussen de 0,1 en 1 ligt, zijn 
door de (on)betrouwbaarheid van de meting de mogelijkheid van hogere 
blootstellingen dan de grenswaarde niet uitsluit. Geadviseerd worden 
maatregelen te treffen volgens het arbeidshygiënisch regime of aanvullende 
metingen uit te voeren.

o Wanneer bij ten minstens drie metingen tijdens drie verschillende
werkperioden de blootstellingsindex kleiner dan of gelijk aan 0,25 is ligt de 
blootstelling onder de grenswaarde. Wanneer deze waarden representatief 
zijn voorde werkplaatscondities op lange termijn, kunnen de periodieke 
metingen achterwege gelaten worden.

o Wanneer de indices van tenminste drie verschillende werkperioden kleiner
dan of gelijk aan 1 zijn en het geometrische gemiddelde van alle metingen is 
kleiner dan of gelijk aan 0,5, ligt de blootstelling beneden de grenswaarde.
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Gezondheidseffecten en regelgeving

4.1 Gezondheidseffecten
Bij veel bewerkingen van metaal (schuren, slijpen, stralen) komt stofvrij. Het stof 
dat vrijkomt is afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt en de aangebrachte 
coatingslagen. Stofdeeltjes hebben verschillende groottes. Hoe kleiner het deeltje, 
hoe verder het stofdeeltje kan doordringen in het lichaam. Het inademen van te veel 
stof kan leiden tot acute gezondheidsklachten. Voor alle soorten stof geldt dat te 
veel inademen kan leiden tot:

Irritatie van de luchtwegen 
Benauwdheid en kortademigheid 
Hoesten

Lasrook is een mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en 
aanverwante processen als slijpen, gutsen, snijden, etc. Met name de las- 
toevoegmaterialen, zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder, bepalen de 
samenstelling van de lasrook. In dok VI zijn de laswerkzaamheden uitgevoerd met 
behulp van booglassen met beklede elektrode lassen (BMBE). Bij deze lasmethode 
komt met name lasrook vrij en weinig gassen (ref. 3). Bekende acute effecten van 
blootstelling aan lasrook zijn:

Heesheid en keelpijn; 
kortademig en hoesten; 
metaaldampkoorts.

Het stof en lasrook dat vrijkomt bij het bewerken van het metaaloppervlakken van 
het schip en de daarop aangebrachte coatingslagen kunnen zware metalen 
bevatten. Chroom VI ontstaat alleen bij het lassen van RVS, dit heeft in de 
onderhoudsperiode van de BNS Louise Marine niet in Dok VI plaatsgevonden. 
Blootstelling aan zware metalen kunnen acute en lange termijn effecten 
veroorzaken. Een overzicht van de effecten die kunnen ontstaan staat in tabel 1.

Tabel 1 Gezondheidseffecten van zware metalen
Metalen Mogelijke acute effecten Mogelijke lange termijn 

effecten
Aluminium Irritatie ademihalingsorganen, 

Metaaldampkoorts
Cadmium Kankerverwekkend, 

verstoorde nier werking en 
botvorming

Chroom Irritatie ademhalingsorganen. 
Huiduitslag

Dzer Stoflong
Koper Huiduitslag, metaaldampkoorts
Lood Bloed en nier veranderingen Reprotoxisch
Mangaan Longontsteking, Aantasting centraal

metaaldampkoorts zenuwstelstel
Nikkel Irritatie ademhalingsorganen. Kankerverwekkende effecten

longontsteking, huiduitslag zijn niet uitgesloten
Zink Metaaldampkoorts
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4.2 Normering
De resultaten van de metingen zijn indien beschikbaar getoetst aan de Nederlandse 
wettelijke, publieke 8-uurs grenswaarden. Voor stoffen waar de overheid geen 
publieke grenswaarde heeft vastgesteld, moet de werkgever zelf in overleg met zijn 
medewerkers een private grenswaarde vaststellen, De private grenswaarden voor 
Defensie zijn door het CEAG afgeleid op basis van de leidraad 'beslisschema 
grenswaarde keuze' van de SER fwww.veiliQwerkenmetchemischestoffen.nn. In 
tabel 2 staan de gehanteerde grenswaarden.

Tabel 2 Grenswaarden van voor blootstelling op de werkplek (8 uuri

Lasrook (inhaleerbaar stof)
Stof (inhaleerbaar)
Aluminium

Cadmium
Chroom
Dzer
Koper
Lood
Mangaan
Nikkel
Zink

Grenswaarden
1 mq/m^
10 mq/m^
1000 pg/m^ in rook 
5000 pq/m^ in stof
5,0 pg/m^
500 pg/m^
3000 ua/ar
100 pg/m^
150 pg/m^
200 pg/m^
100 pg/m^
2000 pg/m^

Type grenswaarde
publiek
CEAG
CEAG

publiek
publiek
CEAG
publiek
CEAG
CEAG
CEAG
CEAG

De rood gekleurde stoffen zijn als kankerverwekkend geclassificeerd. Voor deze 
stoffen geldt een wettelijke verplichting om blootstelling te voorkomen. Indien dit 
niet mogelijk is, moet de werkgever de blootstelling beheersen tot een zo laag 
mogelijk niveau.

4.3 Arbeidshygiënische strategie
Als de blootstelling te hoog is moeten maatregelen worden getroffen conform de 
arbeidshygiënische strategie. De arbeidshygiënische strategie is vastgelegd in de 
Arbowet (Art. 3.1). De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van 
beheersmaatregelen voor risico's;

(1) bronmaatregelen: eerst gevaren voorkomen of de oorzaak van het probleem 
wegnemen,

(2) collectieve technische maatregelen: nemen van maatregelen (als 
bronmaatregelen niet mogelijk zijn) om risico's te verminderen, bijvoorbeeld 
het plaatsen van een afzuiginstallatie;

(3) organisatorische maatregelen: nemen van maatregelen (als collectieve 
maatregelen niet kunnen of ook [nog] geen afdoende oplossing bieden) 
bijvoorbeeld door het werk zo te organiseren dat werknemers minder risico 
lopen (taakroulatie);

(4) persoonlijke beschermingsmiddelen: als laatste mogelijkheid kan de 
werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Dit is in principe 
een tijdelijke noodoplossing.

Uitgangspunt is het streven om door bronmaatregelen de blootstelling zo goed 
mogelijk te beheersen. Het is alleen toegestaan over te gaan op een lagere 
rangorde, indien de maatregel technisch onuitvoerbaar is. Onder onuitvoerbaar 
wordt verstaan dat er geen geschikte beheersmaatregelen aanwezig - of 
verkrijgbaar - zijn, die leiden tot een betere bescherming van de werknemers.
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Resultaten van het onderzoek

De resultaten van de persoonlijke en stationaire luchtmetingen in de Dok VI staan in 
bijlage 1. In tabel 1 staan de resultaten van de stofmetingen, (in mg/m3) en de 
zware metalen in het stof (in pg/m^). In tabel 2 staan de resultaten van de lasrook 
metingen(in mg/m^) en de zware metalen in de lasrook (in pg/m^).

5.1 Algemene hygiëne op de werkplek
Tijdens de conserveringswerkzaamheden ligt er regelmatig een dikke laag stof 
(vrijgekomen bij het schuren, slijpen of stralen van oude verf- en primerlagen) op 
de werkplek. En dergelijk stoflaag kan bij een minimum van 0,1 mm laagdikte 
(voetafdruk zichtbaar) een stofexplosie veroorzaken. Indien het stof opstuift en zich 
voldoende mengt met omgevingslucht, is een vonk door bijvoorbeeld het slijpen of 
stralen al voldoende om de ontstane stofwolk te ontsteken. Daarnaast draagt het 
opwervelen van het stof ook bij aan de blootstelling aan stof bij de uitvoerders en 
omstanders.

5.2 Blootstelling conserveerders
Er zijn vijf persoonlijke metingen bij conserveerders gedaan. Op 16 oktober 2014 
zijn drie conserveerders bemeten tijdens het jekkeren met een naaldhamer op het 
midscheeps dekhuis. Op 2 december 2014 zijn twee conserveerders bemeten 
werkzaam aan het midscheeps dekhuis , de werkzaamheden bestonden uit slijpen 
en jekkeren. Aan het eind van werkdag werd door de conserveerders (zonder 
adembescherming) met een handvegertjes op de knieën het ontstane stof bij elkaar 
geveegd. Deze laatste activiteit hebben bijgedragen aan de gemeten 
stofblootstelling.
De stofconcentraties gemeten bij alle vijf de persoonlijke metingen bij de 
conserveerders liggen ver boven de grenswaarde op de werkplek. Bij drie 
persoonlijke metingen wordt ook de grenswaarden voor ijzer overschreden. Tevens 
is de blootstelling index van de gemeten blootstelling aan koper, mangaan, nikkel 
en zink hoger dan 0,1 (oranje gebied). Dit betekent dat er maatregelen moeten 
worden genomen om de blootstelling van de medewerkers aan stof en zware 
metalen te reduceren.
De conserveerders dragen tijdens hun werkzaamheden een volgelaatsmaskers met 
P3-filter. Een dergelijk masker heeft een nominale protectiefactor van 40, mits de 
filters tijdig gewisseld worden, het masker goed aansluit en goed onderhouden 
wordt. Indien dit niet het geval is, zal de protectiefactor lager zijOfg. Als bij de 
beoordeling van de dagbloostelling de nominale protectie factor van de 
adembescherming mee wordt genomen ligt de dagbloostelling aan stof en zware 
metalen van de conserveerders conform NEN-EN 689 onder de grenswaarde.
Het gebruik van PBM's is echter volgens de arbeidshygiënische strategie alleen 
toegestaan als het technisch onuitvoerbaar is een maatregel met een hogere 
rangorde in te voeren.

1 De Inspectie SZW hanteerde in de voormalige beleidsregels de NPF als protectiefactor. Internationaal worden 
Inmiddels afspraken gemaakt over het toepassen van protectiefactoren (ISO 16975-1). Deze norm verschijnt 
waarschijnlijk in 2015/2016.
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5.3 Blootstelling lassers
Op 16 oktober 2014 zijn drie persoonlijke metingen naar lasrook gedaan bij de twee 
lassers en een scheepsbouwer (assisteert de lasser). De lassers en de 
scheepsbouwer hebben las- en slijpwerkzaamheden uitgevoerd op de schoorsteen 
van het schip. De inschakelduur (is tijd die apparatuur ingeschakelde staat t.o.v. de 
werkdag) van de lasapparatuur was circa 50 %. Bij deze metingen was de meetkop 
buiten de laskap geplaatst. De concentratie lasrook is bij alle drie de persoonlijke 
metingen hoger dan de grenswaarde. Ook de luchtconcentraties mangaan en zink 
liggen boven de grenswaarde en de blootstellingsindex van luchtcohcentraties 
aluminium, chroom, en nikkel zijn hoger dan 0,1 (oranje gebied). Dit betekent dat 
er maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie moeten worden genomen 
om de blootstelling aan lasrook te reduceren.

De lassers dragen een laskap met verse lucht toevoer. Om na te gaan of de laskap 
voldoende bescherming bied zijn er op 2 en 9 december 2014 drie persoonlijke 
metingen gedaan naar de blootstelling aan lasrook onder de laskap. Er is één 
persoonlijke meting gedaan bij een lasser werkzaam aan de buitenzijde van de 
dieselgenerator kamer. De werkzaamheden van de lasser bestonden uit lassen en 
slijpen, de inschakelduur van de lasapparatuur was circa 25%. Er twee persoonlijke 
metingen bij lassers werkzaam aan de scheepshuid gedaan. De werkzaamheden 
bestonden alleen uit lassen en voorbereiden werkzaamheden voor het lassen, de 
inschakelduur van de lasapparatuur was circa 80%. Door één van de lassers werd 
gebruikt gemaakt van de lokale afzulging, door de flexibele slang aan de railing van 
het schip te bevestigen en zo boven'de rookpluim te plaatsen.

De blootstelling aan lasrook onder de laskap bij de twee lassers werkzaam aan de 
scheepshuid was hoger dan de grenswaarde. Bij de lassers werkzaam bij de 
dieselgeneratorkamer is de blootstellingindex hoger dan 0,1 (oranje gebied). Dit 
betekent dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de 
blootstelling lasrook te reduceren. Opvallend is dat de blootstelling bij 
laswerkzaamheden aan de scheepshuid niet beheerst is. Terwijl de ruimteventilatie 
in dok VI er opgericht is om stoffen en dampen in de dokkuip afdoende af te zuigen. 
De twee lassers aan de scheepshuid hebben op korte afstand van elkaar, 
vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2, foto 3). Eén lasser 
maakte gebruik van puntafzuiging, de blootstelling van deze medewerker was 
aanzienlijk lager. Maar nog steeds boven de grenswaarde. Belangrijk voor een 
goede werking van puntafzuiging is de plaatsing van de afzuigmond. De 
puntafzuiging is het meest effectief als de afstand tussen het te lassen oppervlak en 
afzuiging maximaal even groot als de diameter van de afzuigopening. De 
puntafzuiging die nu gebruikt wordt heeft een kleine afzuigopening en is moeilijk te 
positioneren.

5.4 Blootstelling brandwachten, verificateur en omstanders
Er zijn op 16 oktober 2014 drie persoonlijke metingen naar lasrook bij 
brandwachten gedaan. De brandwachten waren aanwezig bij laswerkzaamheden 
aan de schoorsteen en de EOV-hut. De brandwachten zijn de gehele werkdag 
aanwezig geweest op het schip echter slechts gedeeltelijke als brandwacht bij de 
laswerkzaamheden. Om ook de blootstelling van brandwachten die een gehele 
werkdag bij laswerkzaamheden werkzaam zijn in kaart te brengen zijn op 2 en 9 
december twee stationaire metingen gedaan.
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De stationaire metingen zijn uitgevoerd op 1-1,5 meter afstand van ias- en 
slijpwerkzaamheden aan de dieselgeneratorkamer en iaswerkzaamheden aan de 
scheepshuid. De gemeten blootstelling aan lasrook bij de persoonlijke metingen bij 
de brandwachten en de stationaire metingen bij Iaswerkzaamheden lag onder de 
grenswaarde. De blootstellingsindexen van alle vijf metingen was echter groter dan 
0,1 (oranje gebied). Dit betekent dat blootstelling aan lasrook boven de 
grenswaarde niet kan worden uitgesloten.

Op 16 oktober 2014 is een persoonlijke meting gedaan naar de stofblootstelling van 
de verificateur. De verificateur is gedurende groot deel van de dag op verschillende 
plaatsen in de Dok VI hal werkzaam geweest. De gemeten stofblootstelling van de 
verificateur is lager dan de grenswaarde en de blootstellingindex is lager dan 0,1. 
Tevens zijn om de stofblootstelling van brandwachten en omstanders in Dok VI vast 
te stellen drie stationaire stofmetingen gedaan. Twee stationaire metingen op 1-2 
meter afstand de conserveringswerkzaamheden aan het dekhuis en één stationaire 
meting op 2-3 meter afstand van straalwerkzaamheden aan de (sonar)dome van 
schip. De gemeten stofconcentraties lagen onder de grenswaarde. Bij alle drie de 
stationaire metingen was de blootstellingsindex van het stof echter groter dan 0,1 
(oranje gebied). Dit betekent dat blootstellingen boven de grenswaarde niet kunnen 
worden uitgesloten.
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Conclusies en aanbevelingen

Medewerkers in Dok VI worden tijdens onderhoudswerkzaamheden aan schepen 
blootgesteld aan stof en lasrook. Het CEAG heeft metingen verricht om inzicht te 
krijgen in de mate en aard van de blootstelling aan stof en lasrook en de mogelijke 
gezondheidsrisico's voor medewerkers in Dok VI.

6.1 Conclusies
De stofblootstelling van conserveerders tijdens het verwijderen van oude verf- en 
primer lagen van het dekhuis ligt boven de grenswaarde voor de dagelijkse 
blootstelling op de werkplek en ook de blootstelling aan ijzer is hoger dan de 
grenswaarden. Door het gebruik van adembescherming (volgelaatsmasker met P3- 
filter) wordt de bloostelling van de conserveerders aan stof en zware metalen 
gereduceerd tot onder de grenswaarde.

De gemeten blootstelling aan lasrook van lassers tijdens werkzaamheden op het 
schip in Dok VI ligt boven de grenswaarde. Door het gebruik van adembescherming 
(laskap met verse lucht toevoer) en lokale afzuiging wordt de blootstelling aan 
lasrook gereduceerd. De reductie is echter niet voldoende. Onder de laskap ligt de 
blootstelling nog steeds boven de grenswaarde.

De gemeten blootstelling van brandwachten aan lasrook ligt onder de grenswaarde. 
De blootstelling is echter niet dermate laag (conform NEN EN 689) blootstellingen 
boven de grenswaarde kunnen worden uitgesloten. De gemeten concentraties stof 
bij de stationaire metingen in de nabijheid van de conserveringswerkzaamheden en 
de straalwerkzaamheden zijn lager dan de grenswaarde. De gemeten stof 
concentraties zijn echter niet dermate laag dat (conform NEN EN 689) de 
blootstellingen boven de grenswaarde bij brandwachten en andere medewerkers in 
Dok VI kunnen worden uitgesloten.

In Dok VI worden onvoldoende preventieve maatregelen genomen om de 
blootstelling aan stof en lasrook zoveel mogelijk te beperken. De huidige 
ruimteventilatie is niet ingericht op het afzuigen van stof en lasrook boven de 
dokkuip. De maatregelen die nodig zijn voor een adequate werking van de ruimte
ventilatie zijn onvoldoende: onduidelijk wie de installaties bedient en geen besef bij 
medewerkers noodzaak tot naleven van deur-sluitdiscipllne.
Van de huidige voorzieningen voor puntafzuiging wordt nauwelijks gebruik gemaakt. 
De blootstelling wordt nu alleen beheerst door gebruik van PBM's dit is conform de 
arbeidshygiënische strategie (Arbowet art. 3.1) alleen toegestaan als het technisch 
onuitvoerbaar is om bronmaatregelen of collectieve technische maatregelen in te 
voeren.

Er is geen sprake van "good housekeeping" er worden onvoldoende maatregelen 
genomen om verspreiding van stof te voorkomen en stof tijdens en aan het eind van 
de werkzaamheden van de werkplek te verwijderen. Dit kan leiden tot het ontstaan 
van een stofexplosie (ATEX.)
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6.2 Aanbevelingen
De aard van het onderhoud aan schepen in Dok VI brengt met zich mee dat er 
stofbelastende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voor een adequate 
beheersing van de blootstelling aan stof en lasrook in de Dok VI wordt een 
combinatie van maatregelen geadviseerd. Daar het werkzaamheden aan bestaande 
schepen betreft is het vervangen van de bron niet mogelijk. Uitgangspunt voor de 
maatregelen is daarom het nemen van collectieve technische maatregelen.

1. Optimaliseer de ruimteventilatie in Dok VI; zorg voor een voorziening voor 
de afzuiging van stof en lasrook boven de dokkuip en zorg voor een 
adequate afzuiging van stof en lasrook in de dokkuip.

a. Borg de goede werking (inch signalering) van de dokventilatie door 
dit alleen door gekwalificeerd personeel te laten bedienen.

b. Zorg dat de deur-sluitdiscipline wordt nageleefd. Geef instructie aan 
eigen personeel, toeleveranciers en onderaannemers en zorg voor 
toezicht.

2.

3.

4.

5.

Zorg een systeem voor lokale (punt) afzuiging met een afzuigmond/kap die 
juist gepositioneerd kan worden ten opzichte van de bron. Uitgangspunt is 
dat de afstand tussen de puntafzuiging maximaal eenmaal de opening van 
de puntafzuiging mag zijn.

Gebruik puntafzuiging bij lassen en werkzaamheden met een hoge 
stofbelasting (jekkeren, slijpen of schuren);
Gebruik handgereedschappen met een geïntegreerde stofafzuiging 
die aangesloten kunnen worden op een centraal afzuigsysteem of 
een industriële stofzuiger.

a.

b.

Scherm werkzaamheden met een hoge stofblootstelling (stralen, jekkeren, 
langdurig slijpen of schuren) af door middel van het plaatsen van een 
omkapping of tent. Zorg voor ruimteafzuiging in de tent of omkapping.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)-op werkplekken waar 
met bovenstaande maatregelen de blootstelling nog niet voldoende is 
gereduceerd. Zorg voor goed onderhoud en juist gebruik van PBM's.

Zorg voor "good housekeeping". Ruim de werkplek en de hal aan het eind 
van de werkdag en werkweek op. Verwijder zichtbaar stof met behulp van 
een industriële stofzuiger of nat reinigen. Niet vegen of perslucht gebruiken.

6. Draag zorg voor de uitvoering van een compleet vooronderzoek
explosieveiligheid. Indien er sprake is van daadwerkelijk explosiegevaar, 
zorg voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) en neem 
acties conform het resulterende Plan van Aanpak.

7. Zorg voor instructie en toezicht op het juist gebruik van voorzieningen voor 
puntafzuiging, PBM's en "good housekeeping".

Laat de blootstelling aan lasrook en stof nogmaals beoordelen nadat de 
aanpassingen zijn gedaan. Blijf de blootstelling periodiek monitoren.
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Onderzoek naar blootstetling aan stof en lasrook in Ook VI jfebruari 20lS

Referenties

1.
2.

3.

Programma vart eisen Dok VI, Ministerie van Defensie - 1976*
NEN-EN 689 , Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de 
beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor 
de vergelijking met de grenswaarden en de méetstrategie, Nederlands 
Normalisatie-lnstituut, 1995
Praktijkgids Arbeidshygiene, Lasrook, Drs. i , 2004
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Onderzoek naar blootstelling aan stof en lasrook in Dok VI |februari 2015

Bijlage 1 Resultaten stof- en lasrookmetingen Dok VI
Tabel 1, Resultaten luchtmetingen stof en zware metalen

' Parameter Stof
(mg/m^)

Aluminiu
m (ug/m’)

Cadmium
(ug/m^)

Chroom
(ug/m^)

ijzer
(pg/m^)

koper
(pg/m^)

Lood
(pq/m''*)

Mangaan
(pg/m^)

Nikkel
(pg/m^)

Zink
(pg/m'*)

Grenswaarde 10 5000 5 500 3000 100 150 200 100 2000
Datum Functie Locatie Meetduur
16-10 Conservator 1 Dekhuis MS 476 mmmm \o:8j'
16-10 Conservator 2 Dekhuis MS 

(half omsloten)
474 ...... SIPSÉ^Mi

16-10 Conservator 3 Dekhuis 471 1 "i.c-: mmmm 252'j ■251-:; •L^
16-10 verificateur Gehele schip 345 ifofaD»! SliT38^^1«
2-12 Conservator 1 Dekhuis MS 350 '2'r..3:
2-12 Conservator 2 Dekhuis MS 360 32.72 7.160 iersMS , 120,
2-12) Stat. bii conservering Dekhuis MS 311

1i

mmfwm wm>mm r:037. m ■ .
2-121 Stat. bii conservering Dekhuis MS 314 1 ngtfsfAimi 1260 ■ : ■. iOSBS» . 5r4 ^ ^mismmm
9-12/ Stat. bii stralen (sonar) dome 279

111

KEfiS»
Tabel 2, Resultaten luchtmetingen lasrook en zware metalen

\ Parameter Lasrook Aluminium Cadmium Chroom koper Lood Mangaan Nikkel Zink
i

1 (mq/m^) (pg/m^) (pg/m^) (pg/m^) (pg/m^) (pg/m^) (pg/m?) (pg/m^) (pq/m^)

1 , \ Grenswaarde 1 1000 5 500 100 150 200 100 2000
Datum Functie ) Locatie meetduur | -16-10 Lasser 1 (buiten kap) schoorsteen 211 p:?:yr^...... r^'0T23W» i8f02F* gO«66!Sli g6i»gil m&^m
16-10 Lasser 2 (builen kap) schoorsteen 210 ' 7 fssrBMI^ld il[8ï9]i3if3 mmsm mHb S038i3?Sggi!
16-10 Scheepsbouwer (buiten kap) Schoorsteen 236 [•■7C: ësfQ;2illM üo;.:a,T;-
2-12 Lasser DGK (onder kap) Buitenziide DGK 425 "3:1:7.:- 77-.; ^25f:v>|::i0,23. T,| .3,5 - v : '
9-12 Lasser 1 (onder kap) Scheepshuid 294 f- . . i®óiisss .‘13';..'- .
9-12 Lasser 2 (onder kap) Scheepshuid 270 gisoiiessi ü'.7_..;: : MQMwmm
16-10 Brandwacht 1 EOV-hut 481 gOT22Mas0mMsmmmm

-
él ,98-.:

16-10 Brandwacht 2 EOV-hut 472
i1 1ij-o'i' . ,1 ffiiiSiliü ia-9

16-10 Brandwacht 3 Bii schoorsteen 475 i ®:o^:: tl.’:-; SÓ,26:ï. ,
2-12 Stat. brandwacht Buitenziide DGK 427 |gSS8^^ ïiirïi^^^mwëmmÊ IO.2I- . • £2,-7. ^0g2^ 0 24. ,
9-12 Stat. Brandwacht Scheepshuid 287 i¥..i2i \mm^^
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Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

Drs. :
DMI-AMT-TG-Platform 
Postbus 10000 MPC lOA 
1780 CA Den Helder

nota
Plan van aanpak: Onderzoek naar lasrook en stof 

blootstelling in gebouw in Casco I

-Go

Divisie Defensie
Gezondheidszorg
Oiganisetie

CoOrdlnattecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG)

MPC 56 A 
Postbus 185 
3940 AD Doorn 
wvm.defensie.nl/cdc

Contactpersoon
Ir.l

Bijgaand ontvangt u volgens afspraak een Plan van Aanpak voor het uitvoeren 
van een onderzoek naar de blootstelling aan lasrook en stof in gebouw in Casco I. 
Dit plan is opgesteld in overleg met Ing. en

Ik verzoek u uw akkoord met dit Plan van Aanpak via de mail aan het CEAG 
kenbaar te maken. Het mailadres is CEAG.Frontoffice@mindef.nl.
Ook als u wijzigingen in dit Plan van Aanpak wenst, kunt u dit via dit mailadres 
doorgeven.

Met vragen kunt u contact opnemen met het In briefhoofd genoemde 
contactpersoon of met het algemene nummer van het CEAG, 0343 598 811.
U kunt verwijzen naar projectnummer AF2014050102.

Datum
21-4-2015

Onze referentie 
2015022336

Afschrift aan

Bijlage
Plan van aanpak: Onderzoek 
blooCstellIng aan lasrook en 
stof in gebouw Casco I

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermelden.

Met vriendelijke groet.

Directeuif CEAG,

Voor deze
Hoofd afdeling Advisering CEAG

Drs.
Luitenanlrkolonel
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Plan van Aanpak
Model P05 versie 6 (juli 2013)

Projectnummer: 2014050102
Titel project: Onderzoek naar lasrook en stof In Casco 1
Eenheid; CZSK/MI/MT/PLF/PROD STL 
Contactpersoon opdrachtgever: Ing. en
Contactpersoon CEAG: Ir. i

1. Centrale vraag
In gebouw Casco I worden medewerkers tijdens de reguliere werkzaamheden blootgesteld aan 
lasrook en stof. De werkzaamheden bestaan onder ander uit lassen, slijpen, schuren met 
handslijpmachines en bandmachines, gutsen, zagen, boren, plasmabranden, autogeenbranden, 
laserbranden, verwarmen en gloeien en demontage werkzaamheden. In het gebouw Casco I zijn 
dagelijks circa 25 medewerkers werkzaam, dit zijn medewerkers van productgroep Staal en van de 
Ml-groepen. Aan het CEAG is gevraagd de mate van de blootstelling aan lasrook en stof van de 
medewerkers in gebouw Casco I in kaart te brengen en eventuele gezondheidsrisico's te 
beoordelen. In een later stadium wordt ook de blootstelling aan lasrook en stof van medewerkers 
werkzaam aan boord onderzocht.

2. Te leveren dienst
Onderzoek naarde aard, mate en duur van de blootstelling aan lasrook en stof van medewerkers 
werkzaam In gebouw Casco I. De blootstelling wordt onderzocht door middel van persoonlijke 
luchtmetingen (PAS) op een representatieve werkdag en taakgerichte metingen bij verschillende 
processen. De blootstelling wordt beoordeeld conform NEN-EN 689^ Het CEAG rapporteert over de 
bevindingen en adviseert indien nodig over het nemen van maatregelen ter vermindering van de 
^blootstelling.

3. Beoogd effect van de dienstverlening
Inzicht in de mate van lasrook en stofblootstelling en de eventuele gezondheidsrisico's voor 
medewerkers werkzaam in gebouw Casco 1.

4. Uitvoering
Voor het in kaart van de blootstelling aan lasrook en stof worden persoonlijke luchtmetingen (PAS) 
gedaan bij medewerkers van Casco I. Er worden dagblootstelling metingen en kortdurende 
taakgerichte metingen gedaan.

Lasrook wordt gemeten als inhaleerbaar stof. De inhaleerbare stofmetingen worden uitgevoerd met 
draagbare pompen (PAS), gekoppeld een PAS-6 monsternamekop met filter. De monsternamekop 
wordt in de ademhalingszone van de medewerker geplaatst. Om het beschermende effect van de 
lashelm of laskap mee te nemen wordt de monsternamekop tijdens laswerkzaamheden binnen de 
lashelm of laskap geplaatst.

NEN EN 689. {*Werkplelcatniosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de luchtconcentratie bij Inademing van chemische stoffen voor de 
vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategle”).
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De dagblootstelling metingen worden uitgevoerd op een representatieve werkdag waarbij een 
combinatie van laswerkzaamheden en andere stof veroorzakende werkzaamheden (lassen, slijpen, 
gutsen , etc.) worden uitgevoerd. Er worden 10 persoonlijke metingen gedaan bij de volgende 
medewerkers:

• 4 lassers

• 6 scheepsbouwers/constructie medewerkers

De analyse van de monsters wordt gedaan door de firma RPS Analyse B.V.. De meetresultaten 
wonden conform NEN_EN 689 beoordeeld t.o.v. de Nederlandse wettelijke grenswaarde van iasrook 
(1,0 mg/m^ inhaleerbaar stof). Als de initiële metingen hiertoe aanleiding geven zal er aanvullend 
op nog één of meerdere werkdagen gemeten worden.

Tevens zullen kortdurende taakgerichte metingen worden gedaan bij las- en snijprocessen waarbij 
mogelijk blootstelling aan chroomverbindlngen en nikkel kan plaatsvinden. De processen die 
worden bemeten zijn het lassen van RVS in de iascabines in de ferro hal, de non-ferro hal en in de 
leerschool, laswerkzaamheden aan RVS onderdelen in de constructiehal, het snijden van RVS met 
de lasersnijder en de plasmasnijder. Naast een persoonlijke meting bij de lasser/snijder wordt ook 
een stationaire meting op 1 tot 2 meter afstand gedaan. De luchtconcentratie inhaleerstof en een 
aantal zware metalen (o.a. chroom(VI), nikkel) zal worden gemeten. De minimum meetduur voor 
deze laswerkzaamheden is 1 uur en tijdens de meting mogen geen andere stofbelastende 
werkzaamheden plaatsvinden. Voorde beoordeling van de meetresultaten wordt naast de 
grenswaarde van Iasrook ook gebruikt gemaakt van de grenswaarden van de afzonderlijke zware 
metalen.

5. Evaluatie
Alle projecten worden op proces, inhoud en effect geëvalueerd door middel van een 
interviewgesprek met de opdrachtgever. Deze zal plaats vinden na afronding van de 
rapportage.

6. Randvoorwaarden
. Point of contact klant: CZSK/MI/PROG/IV&K,
• Het CEAG is verantwoordelijk voor het verzorgen van de meetapparatuur, zowel 

organisatorisch als financieel.
• De klant is verantwoordelijk voor het plannen van de werkzaamheden t.b.v. de metingen. 

De persoonlijke metingen worden uitgevoerd op 12 mei 2015, de taakgerichte metingen op 
19 mei 2015.

• De klant is verantwoordelijk voor het informeren van betrokken personeel.
• In het kader van dit onderzoek zullen labonderzoeken plaats vinden uitgevoerd door het
• geaccrediteerd extern laboratorium RPS bv.
• Het CEAG is verantwoordelijk voor de afspraken met RPS
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7. Personele planning
Discipline Totaal aantal uren
Arbeids- en organisatiekunde
Arbeidshygiëne 120
Arboverpleegkunde
Bedriifsgeneeskunde Carts)
Ergonomie
Veiligheidskunde

8. Algemene opmerkingen
U dient zelf zorg te dragen voor de communicatie met uw medezeggenschap over de 
arbeidsomstandigheden binnen uw eenheid. Het CEAG zal, indien van toepassing, een afschrift van 
de eindrapportage adresseren aan uw medezeggenschapscommissie.
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Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

Drs. 1
DMI-AMT-TG-Platform 
Postbus 10000 MPC lOA 
1780 CA Den Helder

Defensie GezondheMszorg 
Organisatie
Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG)

MPC SS R 
Postbus 185 
3940 AD Doorn 
www.defensie.nl/cdc

Contactpersoon
Ir. !

nota
Aanbieden eindrapportage;
Onderzoek naar lasrook en stof blootstelling in 
gebouw Casco I

Datum
19 november 2015
Onze referentie
201S070960

Afschrift aan

Bijgaand ontvangt u de eindrapportage van het onderzoek naar lasrook en stof 
blootstelling in gebouw Casco I.
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van de rapportage kunt u contact 
opnemen met de in dit briefhoofd genoemde contactpersoon.
Voor vragen of opmerkingen omtrent de afhandeling van het project verzoek ik u 
contact op te nemen met het CEAG, nummer 0343 598 811, of via de mail met 
CEAG.Frontoffice@mindef.nl.

U kunt verwijzen naar dossiernummer AF 2014 050 102
Ik vertrouw erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Bijlage
Rapportage: Onderzoek naar 
lasrook en stof blootstelling i.i 
gebouw Casco I.

B/J beantwoording datum, 
ome referentie en betreft 
vermelden.

Hoofd Advise(ring

Luitenafit-Kninnpl-Arts i . mph
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Inleiding

In gebouw Casco I komt tijdens de reguliere werkzaamheden lasrook en stof vrij. In 
het gebouw zijn dagelijks ongeveer 50 medewerkers van de diverse MI- en MT- 
groepen wisselend aanwezig productgroep staal. In het gebouw worden stalen 
scheepsconstructies gerepareerd en aangemaakt. .
De werkzaamheden waarbij lasrook en stof vrijkomen, bestaan onder ander uit 
lassen, slijpen, schuren en branden. Aan het CEAG is gevraagd de mate van de 
blootstelling aan lasrook en stof van de medewerkers in gebouw Casco I in kaart te 
brengen en te toetsen aan de grenswaarden.

Probleemstelling
Bij de reguliere werkzaamheden van medewerkers in gebouw Casco I komt lasrook 
en stof vrij. De aard, mate en de duur van de blootstelling is onbekend.

Doelstelling
De doelstelling van dit rapport is inzicht geven in de aard, mate en duur van 
lasrook- en stofblootstelling bij medewerkers van Casco 1 en beoordelen of de 
gemeten luchtconcentraties onder de toegestane normen liggen.

Voor het in kaart brengen van de luchtconcentraties lasrook en stof zijn persoonlijke 
en stationaire luchtmetingen (PAS) gedaan bij medewerkers in Casco I

Leeswijzer
Het rapport beschrijft in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 
wordt de situatieschets van de werkzaamheden in Casco I gegeven. In hoofdstuk 4 
worden de mogelijke gezondheidsrisico's beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 
5 de resultaten van het onderzoek beschreven. Het rapport sluit af met conclusies 
en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
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Situatieschets

In gebouw Casco I zijn dagelijks circa 50 medewerkers werkzaam, dit zijn 
medewerkers van productgroep Staal en medewerkers van de Ml-groepen. Men 
repareert en maakt stalen scheepsconstructies. De werkzaamheden waarbij stof en 
lasrook kan ontstaan zijn lassen, slijpen, laser branden/ snijden, schuren met hand
en bandslijpmachines, gutsen, zagen, boren, plasma en autogeen branden, 
verwarmen en gloeien en demontage werkzaamheden. De werkzaamheden vinden 
plaats in vier werkplaatsen: ferro, non ferro, constructievloer en de lasschool (zie 
plattegrond, bijlage 1). Het plasma- en autogeenbranden vindt plaats in een aparte 
ruimte waar de brandermachine is geplaatst.

Binnen Casco 1 worden de volgende lasprocessen gebruikt: BMBE (Booglassen Met 
Beklede Elektrode), MAG (Metal Active Gas), MIG (metal Inert Gas), TIG (Tungsten 
Inert Gas) en OP (Onder Poederdek). De materialen die bewerkt en gelast worden 
zijn staal, pantserstaal, roest vast staal (RVS) en aluminium. Het RVS lassen vindt 
plaats in twee lascabines in de werkplaats non-ferro, in de constructiehal en in de 
lasschool.

De blootstelling aan stof en lasrook wordt beheerst door een combinatie van 
ruimteventilatie, bronafzuiging en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
De ruimteventilatie in Casco 1 vindt plaatst m.b.v. luchtbehandelingskasten met en 
zonder recirculatie. Het ventilatievoud van de ruimteventilatie op constructievloer is 
2.5, in de werkplaats ferro 2.9 en in de werkplaats non ferro 3.0. De lasschool heeft 
geen eigen ruimteventilatie, maar ligt aan het uiteinde van de transportgang waar 
het ventilatievoud 1.9 is. De lasschool is deels afgeschermd en de dichtstbijzijnde 
in- en uitblaasunit van ruimteventilatie zit op afstand in de transportgang.

In de werkplaats non-ferro zijn twee lascabine met bronafzuiging naar buiten. Beide 
lascabines worden ook gebruikt voor het lassen van RVS. Tevens staat in de 
werkplaats non-ferro een lasersnijder die gebruikt wordt voor het snijden van RVS. 
De lasersnijder staat in een cabine met bronafzuiging, die de lucht uitblaast in de 
werkplaats non-ferro. Deze bronafzuiging heeft een filtersysteem met een Hepa 13 
filter met een efficiency van 99.9% (vergelijkbaar met BGIA-w3i). 
Slijpwerkzaamheden worden uitgevoerd in een slijpcabine, met ruimteventilatie en 
bronafzuiging. De bronafzuiging is echter een boven afzuiging (geschikt voor het 
afzuigen van rook of dampen) voor de zwaardere deeltjes die vrijkomen bij slijpen is 
een achter of onder afzuiging meer geschikt.

De werkplaats ferro heeft twee lascabines met bronafzuiging waarvan de lucht wordt 
gerecirculeerd in de werkplaats. In de lascabines in de werkplaats ferro wordt geen 
RVS gelast. Naast de werkplaats ferro is een aparte ruimte voor de brandermachine, 
die ook gebruikt wordt voor het branden van RVS. De ruimte heeft een 
bronafzuiging naar buiten.

1 BGIA-W3 = certificaat voor fiitersystemen (voor roestvast-staaltoepassingen). Dit certificaat 
toont aan dat er gebruik wordt gemaakt van filters met filtermateriaal met een rendement 
vanaf 99% en dat het totale systeem aan bepaalde eisen voldoet
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In de lasschool vinden las- en slijpwerkzaamheden van allerlei staalsoorten inclusief 
RVS plaats. De lasschool heeft vier afgescheiden laswerkplekken met bronafzuiging 
naar buiten en snijtafel met achterafzuiging. .

Op de constructievloer wordt gebruik gemaakt van twee vaste bronafzuiging met 
flexibele slangen die (met een touwtje) bij de laswerkzaamheden worden geplaatst. 
Er wordt incidenteel RVS gelast, wanneer de scheepconstructies te groot zijn voor 
de lascabines. De afgezogen lucht van de bronafzuiging wordt gerecirculeerd in de 
ruimte, het rendement van het filtersysteem is onbekend. Eén van de twee vaste 
bronafzuigingen is begin november 2015 na het onderzoek verplaatst naar een 
ander gebouw.

Op de afdeling non-ferro en op de constructievloer wordt tijdens het lassen een 
laskap met overdruk gebruikt. In de non-ferro werkplaats zijn deze aangesloten op 
het luchtnet. Op de constructievloer hebben de laskappen een filterunit met zowel 
een deeltjesfilter (P R SL) als een gasfilter (AlBlEl).

In de lasschool worden laskappen (zonder overdruk) gebruikt soms in combinatie 
met een halfgelaatsmasker met een gasfilter(ABEK) en deeltjesfilter (FFP3).

Bij de overige stofbelastende werkzaamheden kunnen medewerkers gebruikt maken 
van een snuitje (FFP2) of een halfgelaatsmasker met FFP3 en ABEK filter.

Pagina 6 van 18



RAPPORTAGE: Onderzoek naar stof en lasrook in gebouw Casco 1 | Oktober 2015

Gezondheidseffecten en regelgeving

3.1 Gezondheidseffecten
Bij veel bewerkingen van metaal (schuren, slijpen, boren) komt stofvrij. Het stof 
dat vrijkomt, is afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt en de aangebrachte 
coatingslagen. Stofdeeltjes hebben verschillende groottes. Het inademen van te veel 
stof kan leiden tot acute gezondheidsklachten, zoals irritatie van de luchtwegen, 
benauwdheid, kortademigheid en hoesten. Bij een langdurige blootstelling aan fijn 
stof (deeltjes kleiner dan 10 pm) bestaat er een risico op lange termijn 
gezondheidseffecten, zoals verergering van bestaande luchtwegklachten, een 
verminderde longfunctie en hartaandoeningen.

Lasrook is een mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en 
aanverwante processen als slijpen, gutsen, snijden, etc. Bekende acute effecten van 
blootstelling aan lasrook zijn heesheid, keelpijn, kortademig, hoesten en 
metaaldampkoorts.

Het stof en lasrook dat vrijkomt bij het bewerken van het metaaloppervlakken en de 
daarop aangebrachte coatingslagen kunnen metalen bevatten. In tabel 1 is het 
overzicht van de mogelijke gezondheidseffecten opgenomen die specifiek zijn voor 
het betreffende metaal of het betreffende metaaloxide. Bij het lassen, branden of 
snijden van RVS kan chroom(VI) vrijkomen. Chroom(VI) is geclassificeerd als 
carcinogeen.

Tabel 1 Gezondheidseffecten metalen
Metalen Acute effecten Lange termiin effecten
Aluminium Metaaldampkoorts
Chroom Irritatie ademhalingsstelsel 

Huidaandoeningen
Chroom(VI) Irritatie ademhalingsstelsel 

Huidaandoeningen
Longkanker

IJzer Siderose (vorm van stoflongj
Koper Metaaldampkoorts
Lood Reprotoxisch en neurologische 

effecten, bloedafwijkingen en 
verstoorde nier werking

Mangaan Metaaldampkoorts Neurologische effecten 
Luchtwegaandoeningen 
(Longontsteking, bronchitis!

Nikkel Irritatie ademhalingsstelsel
Longontsteking,
Huidaandoeningen

Verhoogd risico neus- en longkanker

Zink Metaaldampkoorts

Eventuele acute gezondheidseffecten zullen na beëindiging van de blootstelling 
verdwijnen. Bij chroom en nikkel kan er een sprake zijn van sensibilisatie, waardoor 
bij hernieuwde blootstelling aan lage concentratie er een allergische huidreactie 
optreedt.
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3.2 Grenswaarden
Het ministerie van SZW steit voor een beperkt aantal stoffen wetteiijke (pubiieke) 
grenswaarden op. De grenswaarden betreffen de toegestane luchtconcentratie op de 
werkplek. Er worden twee soorten grenswaarden gehanteerd:
a. gemiddelde over een achturige werkdag (8 uur TGGa );
b. gemiddelde over 15 minuten (15 min TGG).

Aangezien aile medewerkers direct of indirect betrokken zijn bij lassen of 
aanverwante processen, zijn de metingen getoetst aan de wettelijke grenswaarde 
voor lasrook. Vanaf 1 april 2010 geldt voor lasrook een wettelijke publieke 
grenswaarde van 1 mg/m^ (8-u TGG). De grenswaarde is zodanig opgesteld dat de 
concentratie metalen bij lasrookmeting lager dan 1 mg/m^ altijd onder de wettelijk 
bepaalde grenswaarde van de metalen ligt. Uitgezonderd chroom(VI) dat kan 
vrijkomen bij het lassen, snijden of branden van RVS. Op deze carcinogene 
component van lasrook (die alleen vrijkomt bij lassen, snijden of branden van RVS) 
is een specifieke grenswaarde en wetgeving van toepassing.
De lasrook die ontstaat bij RVS lassen, branden en snijden kan oplosbare 
chroom(VI) verbindingen bevatten. De wettelijke grenswaarde voor deze oplosbare 
chroom(VI) verbindingen is per 1 april 2015 vastgesteld op 10 pg/m3 (8-uurTGG) 
en 20 pg/m3 (15-min TGG).

3.3 Regelgeving
De Arbowetgeving verplicht werkgevers bij het gebruik van carcinogene stoffen om 
eerst na te gaan of de carcinogene stof kan worden vervangen door een niet- 
carcinogene stof - de zogenaamde vervangingsplicht. Indien vervanging niet 
haalbaar is moet dit onderbouwd worden en moet de werkgever de blootstelling 
beperken tot een zo laag 'als technisch mogelijk' niveau.

Bij het nemen van maatregelen om een 'zo laag als technisch mogelijk niveau' te 
bereiken moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie hanteren (artikel 4.4. 
en 4.18. Arbobesluit). Hierbij is er geen vrijheid van handelen, maar geldt een 
verplichte rangorde in maatregelen die op technische haalbaarheid beoordeeld moet 
worden.

a. bronmaatregelen: bij de bron voorkomen of gesloten systeem;
b. collectieve maatregelen: o.a. plaatselijke afvoer van lucht;
c. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Het is alleen toegestaan over te gaan op maatregelen van een lagere rangorde, 
indien maatregelen van hogere orde technisch niet uitvoerbaar zijn. Onder niet 
uitvoerbaar wordt verstaan dat er geen geschikte beheersmaatregelen beschikbaar 
zijn, die leiden tot een lagere luchtconcentratie. De 'stand der techniek' heeft hierbij 
een sleutelrol. Een werkgever kan niet verplicht worden om zelf beheersmaatregelen 
te ontwikkelen. Beheersmaatregelen moeten op 'de markt' verkrijgbaar zijn. Ter 
illustratie: als een schuurmachine met puntafzuiging verkrijgbaar is en technisch 
toepasbaar, dan moet de werkgever deze aanschaffen en een vervangingsplan 
hebben met tijdstermijn. Deze maatregelen moeten zijn opgenomen in de RI&E.

2 TGG= Tijd Gewogen Gemiddelde
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Totdat de maatregelen zijn ingevoerd die leiden tot een luchtconcentratie beneden 
de grenswaarden mogen tijdelijk PBM's worden toegepast. Op deze wijze is het 
dragen ervan tot het strikt noodzakelijke beperkt.
Voor carcinogene stoffen geldt een recirculatieverbod. Dit betekent dat lucht 
afkomstig van ruimte- en bronafzuigingen waarin lasrook met chroom(VI) aanwezig 
kan zijn verplicht naar buiten moet worden afgevoerd, tenzij dit niet mogelijk is, 
bijvoorbeeld bij mobiele bronafzuiging. De werkgever moet dan aan kunnen tonen 
dat de concentratie chroom(VI) in de retourlucht ten hoogste 1/10 van de 
grenswaarde is.
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Opzet van het onderzoek

4.1 Meetstrategie
Voor het in kaart brengen van de blootstelling aan lasrook en stof zijn persoonlijke 
luchtmetingen (PAS) gedaan bij medewerkers van Casco I. Er zijn dagblootstelling 
metingen naar lasrook gedaan bij medewerkers werkzaam in de verschillende 
werkplaatsen van Casco 1: ferro, non ferro, constructievloer, lasschool en bij de 
brandermachine. De dagblootstelling metingen zijn uitgevoerd bij lassers en 
scheepsbouwers (assisteert de lasser). De metingen zijn uitgevoerd op een 
representatieve werkdag waarbij een combinatie van laswerkzaamheden en andere 
stof veroorzakende werkzaamheden (lassen, slijpen, gutsen, etc.) werden 
uitgevoerd. Om het beschermende effect van de lashelm of laskap mee te nemen is 
de monsternamekop tijdens laswerkzaamheden binnen de lashelm of laskap 
geplaatst.

De mogelijke blootstelling aan chroom(VI) bij het lassen, branden en snijden van 
RVS is in kaart gebracht met kortdurende taakgerichte metingen. Naast een 
persoonlijke meting bij de lasser/snijder is ook een stationaire meting op 1 tot 2 
meter afstand gedaan om na te gaan of er sprake is van verspreiding van 
chroom(VI).

4.2 Monstername methode
De lasrook/stofmetingen zijn verricht door actieve bemonstering. Dit zijn metingen 
met luchtpompen die gedurende een vaste periode omgevingslucht door een filter of 
absorptiemiddel zuigen. Deze meetmethode stelt de gemiddelde concentratie over 
een bepaalde tijdsperiode vast.

De blootstelling aan lasrook is conform NEN-EN-ISO-10882 gemeten. Hierbij wordt 
lasrook gemeten als inhaleerbaar stof. Dit betekent dat naast lasrook ook andere 
stofdeeltjes, zoals slijpstof kunnen worden gemeten. Voor de metingen naar 
lasrook/stof en chroom(VI) is gebruikt gemaakt van PAS pompen (Personal Air 
Sampler, type GilAir 3 en GilAir plus) die lucht met een debiet van 2,1 L/min door 
een meetkop (PAS6) aanzuigen. Voor metingen naar lasrook/stof is een MCE - filter 
(25mm) in de meetkop geplaatst, voor de chroom(VI)metingen een PVC-filter 
(25mm). De analyses van de monsters is uitgevoerd door het geaccrediteerde (RvA) 
laboratorium RPS analyse (geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000). 
Voor de analyse op lasrook/stof is analysemethode gravimetrisch conform MDHS 
14/3 toegepast en voor chroom(V) de analysemethode NIOSH 7600.
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4.3 Beoordeling meetgegevens
De resultaten van de dagblootstellingsmetingen zijn beoordeeld conform NEN-EN 
6893. Daartoe is eerst de blootstellingsindex van de afzonderlijke meetwaarden 
berekend.

blootststellingsindex = gemeten concentratie 
grenswaarde

Voor resultaten beneden de detectielimlet wordt de helft van de waarde van de 
detectlelimiet gebruikt.

Als per locatie één of twee metingen zijn verricht conform de NEN-EN 689 worden 
de volgende criteria gehanteerd;
o Als de gevonden blootstellingsindex groter is dan 1 dan ligt de blootstelling 

boven de grenswaarde. Dit gebied wordt aangegeven met rood. Het is 
vanzelfsprekend dat er dan direct maatregelen getroffen moeten worden om 
overschrijding voor nu en in de toekomst te voorkomen, 

o Is de blootstellingsindex lager dan 0,1 en de waarde representatief voor de 
werkplaatscondities op de lange termijn dan kan gesproken worden van een 
doeltreffende beheersing van de blootstelling. Dit gebied wordt aangegeven 
met groen.

o Wanneer bij één meting de blootstellingsindex tussen de 0,1 en 1 ligt, zijn 
door de (on)betrouwbaarheid van de meting de mogelijkheid van hogere 
blootstellingen dan de grenswaarde niet uitgesloten. Geadviseerd wordt om 
maatregelen te treffen volgens het arbeidshygiënisch regime of aanvullende 
metingen uit te voeren.

o Wanneer bij ten minstens drie metingen tijdens drie verschillende
werkperioden de blootstellingsindex kleiner of gelijk is aan 0,25 ligt de 
blootstelling onder de grenswaarde. Wanneer deze waarden representatief 
zijn voor de werkplaatscondities op lange termijn, kunnen de periodieke 
metingen achterwege gelaten worden.

o Wanneer de indices van tenminste drie verschillende werkperioden kleiner
dan of gelijk aan 1 zijn en het geometrische gemiddelde van alle metingen is 
kleiner dan of gelijk aan 0,5, ligt de blootstelling beneden de grenswaarde. 
Wel is zijn periodieke metingen nodig om de blootstelling te monitoren.

3 NEN EN 689: Werkplekatmosfeer - Leidraad voorde beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische 
stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
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5.1

5.1.1

Resultaten

stof en lasrook
Op 12 mei zijn negen persoonlijke luchtmetingen gedaan bij medewerkers van de 
lasschool, ferro, non-ferro, constructievloer en bij de brandermachine. Op 26 mei 
zijn aanvullend nog vier persoonlijke luchtmetingen gedaan bij functionarissen die 
op 12 mei niet beschikbaar waren en bij een tweede meting bij een leerling van de 
lasschool.

Tabel 2 Resultaten persoonlijke luchtmetingen lasrook en stof
Locatie Datum Functie Meet-

duur
Lasrook /stof
(mo/m^i

Werkzaamheden

Lasschool 12-5 Lasser fleerlino 1) 481 Lassen/slilpen

12-5 Lasser (leerllna 2) 462 pSBSIHBHiB Branden/lassen/sliloen

12-5 Lasmeester 484 Lesoeven
26-5 Lasser (leerlina 21 458 Lassen/branden

Ferro 12-5 scheeosbouwer 488 1.41. ■ . Kantbank

12-5 scheeobouwer 479 Lassen/slllpen

12-5 Scheepsbouwer 478 lÜiSi Schilderen, slijpen,
boren

Const ructiehal 26-5 Lasser 470 HIHI Lassen/sliioen

26-5 scheepsbouwer 465 Boren
12-5 scheepsbouwer 465 Slilpen, boren, knippen

Non ferro 26-5 Lasser 413 Lassen

12-5 Staoe loper 457
■

Slitoen/boren
Brandermachine 12-5 machineman 363 Plasmasnijden/autogeen

snilden

Luchtconcentratie ligt boven de grenswaarde: maatregelen conform AH-strategie 
Luchtconcentratie ligt beneden grenswaarde; monitoring /aanvullende metingen 
Luchtconcentratie ligt beneden de grenswaarde

Lasschool
De gemeten luchtconcentratie lasrook/stof bij een leerling lasser In de lasschool ligt 
boven de grenswaarde. Dit betekent dat er maatregelen moet worden genomen om 
de blootstelling te verlagen. De leerling lasser heeft zowel las- als 
slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De gemeten luchtconcentratie bij de andere 
leerling lasser en de lesmeester lag onder de grenswaarde. De gemeten 
luchtconcentratie bij de lesmeester kan worden gezien als de 
achtergrondconcentratle in de lasschool omdat deze alleen een toezichthoudende 
taak had en geen uitvoerende.

Bij de leerling lasser in de lasschool is op de tweede meetdag opnieuw een 
persoonlijke luchtmeting uitgevoerd. Bij deze tweede meting lag de 
luchtconcentratie wel onder de grenswaarde. De werkzaamheden op tweede 
meetdag bestonden uit branden en lassen. Mogelijk hebben op de eerste meetdag 
met name de slijpwerkzaamheden bij gedragen aan de gemeten luchtconcentratie.
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5.1.2 Constructlevtoer
De gemeten luchtconcentratie lasrook/stof bij persoonlijke meting bij de lasser in de 
constructlehal ligt boven de grenswaarde. Dit betekent dat er maatregelen moeten 
worden genomen om de luchtconcentratie te verlagen.

De laswerkzaamheden op de constructievloer worden uitgevoerd met een 
bronafzuiging waarbij een flexibele slang met een touwtje bij het werkstuk wordt 
geplaatst. De flexibele slang heeft geen afzuigkap waardoor de afzuigmond relatief 
klein Is. Daarnaast Is de flexibele slang moeilijk verplaatsbaar. Terwijl voor een 
effectieve bronafzuiging de afzuigmond dicht bij de stof- en damp bron dient te 
worden gepositioneerd (maximale afstand is de diameter van de afzulgopenIngA). 
Voorwaarde voor een effectief gebruik Is tevens dat de gebruikte afzuiging licht en 
gemakkelijk kan worden bediend, dan wordt deze gebruikt.

5.1.3 Non ferro en brandermachine
In de werkplaats non ferro en bij de brandermachine liggen de gemeten persoonlijke 
luchtconcentratie lasrook/stof onder grenswaarde. Echter bij de medewerker (stage 
loper) die met name slijpwerkzaamheden heeft uitgevoerd ligt de meetwaarde maar 
net onder de grenswaarde (0,89 mg/m^). De slijpwerkzaamheden zijn uitgevoerd In 
een slijpcabine met bronafzuiging. De bronafzuiging kan echter alleen boven de 
slijpwerkzaamheden worden geplaatst en is daardoor niet voldoende effectief.
Door het beperkte aantal metingen kunnen conform NEN EN 689 hogere 
blootstellingen dan de grenswaarde nog niet worden uitgesloten. Tref maatregelen 
conform volgens het arbeidshygiënisch regime of laat aanvullende metingen 
uitvoeren.

5.1.4 Ferro
In de werkplaats ferro liggen de gemeten luchtconcentraties van de drie 
persoonlijke luchtmetingen lager dan de grenswaarde. Het geometrische gemiddelde 
van de metingen is kleiner aan 0,5 (namelijk 0,3). Dit betekent dat de blootstelling 
conform NEN EN 689 beneden de grenswaarde ligt. Wel dienen periodieke metingen 
uitgevoerd te worden om de blootstelling te monitoren.

5.2 Chroom(VI)
Op 26 mei zijn persoonlijke en stationaire luchtmetingen naar chroom(VI) gedaan 
bij het lassen van RVS in de lasschool, werkplaats non ferro en de constructlehal, 
bij het branden van RVS en het snijden van RVS In een cabine in de werkplaats non 
ferro. De werkzaamheden zijn gedurende enkele uren uitgevoerd. Op basis van de 
gemeten concentratie Is de acht-uur concentratie berekend.

Tabel 3 Resultaten persoonlijke luchtmetingen chroom(VI)
Locatie Datum Functie Meet-

duur
Chroom(Vl)
(pg/m^)

Chroom(VI)

TGG 8 uur

Werkzaam
heden

Lasschool 26-5 Lasser Oeerllno) 192 RVS lassen
Non ferro 26-5 Lasser 192 RVS lassen
Constructlehal 26-5 Lasser 202 RVS lassen
Ruimte brander 26-5 Brander 173 RVS branden
Non Ferro 26-5 Laser snilder 193 «HM^5Ó^Ö RVS snUden
< concentratie ligt lager dan de detectlelimlet van de meetmethode

4 Basisinspectiemodule lasrook, Inspectie SZW
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Tevens zijn er stationaire metingen uitgevoerd op 1 meter afstand van de 
werkzaamheden. Alleen bij het snijden van RVS is de meting net buiten de cabine 
bij de uitlaat van de bronafzulging gedaan.

Tabel 4 Resultaten stationaire luchtmetingen chroom(VI)
Locatie Datum Functie Meet-

duur
Chroom(VI)
(uQ/m3i

Chroom(VI) 
fuo/m^i TGG 8 uur

Werkzaam-
heden

Lasschool 26-5 Lasser
(leerllnal

RVS lassen

Non ferro 26-5 Lasser RVS lassen
Constructiehal 26-5 Lasser 202 RVS lassen

Ruimte brander 26-5 Brander RVS branden

Non Ferro 26-5 Laser snijder RVS snilden
< concentratie ligt lager dan de detectiellmiet van de meetmethode

Er is geen chroom(VI) gemeten bij de persoonlijke luchtmetingen tijdens het lassen, 
branden en snijden van RVS, de concentratie ligt lager dan de detectiellmiet van de 
meetmethode. Dit betekent dat de luchtconcentratie aan chroom(VI) In de 
ademhalingszone met de huidige beheersmaatregelen conform NEN EN 689 lager is 
dan de grenswaarde (TGG 8 uur). Op basis van waarnemingen wordt ook geen 
overschrijding van de 15 TGG minuten verwacht,

Bij de stationaire meting op 1 meter afstand van het RVS lassen op de 
constructievloer is wel chroom(VI) gemeten (6,95 pg/m^). De luchtconcentratie lag 
niet boven de grenswaarde (10 pg/m^ voor oplosbare chroom(VI)verbindingen). 
Chroom(VI) is geclassificeerd als carcinogeen dit betekent dat luchtconcentratie 
moet worden beheerst tot een zo laag mogelijk niveau.
Door de verspreiding van chroom(VI) tijdens het RVS lassen kan de blootstelling 
van omstanders niet kan worden uitgesloten. De lasser zelf wordt beschermd door 
de laskap met ademhalingsbescherming, eventuele omstanders echter niet.
Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen. De effectiviteit van het 
filtersysteem van de gebruikte bronafzulging is onbekend, het onduidelijk of deze 
geschikt Is voor RVS toepassingen. Daarnaast heeft de flexibele slang van de 
afzulging een relatief kleine opening en is deze moeilijk verplaatsbaar waardoor 
afzuigopening waarschijnlijk niet continu op de juiste afstand van werkstuk wordt 
gepositioneerd.

Bij de overige stationaire metingen iuchtmetingen tijdens het lassen, branden en 
snijden van RVS Is geen chroom(VI) aangetoond, de concentratie ligt lager dan de 
detectiellmiet van de meetmethode. Dit betekent dat bij deze werkplaatsen met de 
huidige beheersmaatregelen de verspreiding van chroom(VI) conform NEN-EN 689 
beheerst is tot onder de grenswaarde.
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Conclusies en aanbevelingen

Tijdens de reguliere werkzaamheden van medewerkers in Casco 1 aan stalen 
scheepsconstructies komt lasrook en stofvrij. Het CEAG heeft luchtmetingen 
verricht om inzicht te krijgen in de mate, aard en duur van de blootstelling aan 
lasrook en stof in Casco 1.

6.1 Conclusies
De gemeten luchtconcentratie lasrook en stof is bij twee medewerkers in Casco 1 
hoger dan de grenswaarde, bij een medewerker werkzaam op de constructievloer en 
een leerling lasser in de lasschool. Dit betekent dat in beide ruimtes maatregelen 
moeten worden genomen om de luchtconcentratie lasrook en stof te reduceren.

De gemeten luchtconcentraties lasrook en stof bij medewerkers werkzaam in de 
werkplaats ferro, de werkplaats non ferro en bij de brandermachine is lager dan de 
grenswaarde. In de werkplaats non ferro en bij de brandermachine is de 
blootstelling echter niet dermate laag en het aantal metingen te beperkt om 
conform NEN EN 689 blootstellingen boven de grenswaarde nu al te kunnen 
uitsluiten. Tref maatregel conform het arbeidshygiënisch regime (met name bij het 
slijpen) of laat aanvullende metingen uitvoeren. In de werkplaats Ferro kan al wel 
worden vastgesteld dat de blootstelling conform NEN EN 689 beneden de 
grenswaarde ligt, er is echter wel periodieke monitoring noodzakelijk.

Bij de persoonlijke luchtmetingen tijdens het lassen, branden of snijden van RVS is 
geen chroom(VI) gemeten, de concentratie ligt lager dan de detectielimiet van de 
meetmethode. Dit betekent dat luchtconcentratie chroom(VI) met de huidige 
beheersmaatregelen tijdens het lassen, branden en snijden van RVS conform NEN 
EN 689 lager is dan de grenswaarde.

Bij een stationaire meting op 1 meter afstand van RVS lassen op de constructievloer 
is wel chroom(VI) gemeten, de luchtconcentratie lag niet boven de grenswaarde.
De meting toont echter aan dat er verspreiding van chroom(VI) plaats kan vinden 
waardoor de blootstelling van omstanders niet kan worden uitgesloten.
De lasser zelf wordt beschermd door de laskap met ademhalingsbescherming, 
eventuele omstanders echter niet. Chroom(VI) is geclassificeerd ais carcinogeen dit 
betekent dat luchtconcentratie moet worden beheerst tot een zo laag als technisch 
mogelijk niveau.

De bronafzuiging op de constructievloer heeft flexibele slangen, met een relatief 
kleine opening. Daarnaast kunnen de slangen niet goed boven het werkstuk worden 
gepositioneerd en zijn ze moeilijk te verplaatsen. Waardoor de bronafzuiging niet 
effectief kan worden gebruikt. Tevens wordt de afgezogen lucht van de 
bronafzuiging gerecirculeerd in de ruimte. Voor carcinogene stoffen geldt echter een 
recirculatieverbod. Dit betekent dat lucht afkomstig van ruimte- en bronafzuigingen 
waarin lasrook met chroom(VI) aanwezig kan zijn verplicht naar buiten moet 
worden afgevoerd, tenzij dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij mobiele bronafzuiging. 
De werkgever moet dan aan kunnen tonen dat de concentratie lasrook in de 
retourlucht ten hoogste 1/10 van de grenswaarde is.
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6.2 Aanbevelingen
De aard van de werkzaamheden in Casco 1 brengt mee dat er lasrook en stof
vrijkomt. Voor een adequate beheersing van de blootstelling aan lasrook en stof in
Casco I wordt een combinatie van maatregelen geadviseerd.

Lasschool
• Optimaliseer de ruimteventilatie in de lasschool;
• Voer slijpwerkzaamheden uit in een aparte ruimte of indien dit technisch 

niet mogelijk op voldoende afstand van de laswerkplek. Zorg voor 
bronafzuiging bij het slijpen en/of adembescherming (P2).

• Gebruik bij het RVS lassen altijd minimaal een laskap gecombineerd met 
halfgelaatsmasker met deeltjesfilter (P3) en gasfilter (ABEK).

Constructie vloer
• Zorg voor een systeem voor bronafzuiging met een beweegbare afzuigarm 

waarbij de afzuigmond/kap juist gepositioneerd kan worden ten opzichte 
van de bron. Uitgangspunt is dat de afstand tussen de puntafzuiging en het 
werkstuk maximaal eenmaal de diameter van de opening van de 
afzuigmond mag zijns. De afgezogen lucht moet bij RVS lassen naar buiten 
worden afgevoerd. Zorg indien dit niet mogelijk is voor een installatie met 
een filtersysteem met BGIA-W3 certificaat (voor RVS toepassingen)

• Voer slijpwerkzaamheden uit in een aparte ruimte of indien dit technisch 
niet mogelijk op voldoende afstand van de laswerkplek. Zorg voor 
bronafzuiging bij het slijpen en/of adembescherming (P2).

Non ferro
• De slijpwerkzaamheden worden uitgevoerd in een aparte ruimte met 

bronafzuiging. De huidige (boven)bronafzuiging is echter geschikt voor 
afzuigen van rook of dampen voor de zwaardere deeltjes die vrijkomen bij 
slijpen is een achter of onder afzuiging meer geschikt. Zorg voor een 
effectieve afzuiging van slijpstof (achter en/of onder afzuiging) in de 
slijpcabine.

Algemeen
• Gebruik bronafzuiging bij lassen en andere werkzaamheden met een hoge 

stofbelasting (schuren);
• Gebruik handgereedschappen met een geïntegreerde stofafzuiging die 

aangesloten kunnen worden op een centraal afzuigsysteem of een 
industriële stofzuiger.

• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op werkplekken waar de 
blootstelling na het nemen van bovengenoemde maatregelen nog niet 
voldoende is gereduceerd.

• Zorg voor toezicht op juist gebruik van PBM's en onderhoud.
• Zorg voor "good housekeeping". Ruim de werkplek en de hal aan het eind 

van de werkdag en werkweek op. Verwijder zichtbaar stof met behulp van 
een industriële stofzuiger of nat reinigen. Niet vegen of perslucht gebruiken.

Laat de blootstelling aan lasrook en stof nogmaals beoordelen nadat de
aanpassingen zijn gedaan.

5 Basisinspectiemodule lasrook, Inspectie SZW
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RAPPORTAGE: Onderzoek naar stof en lasrook in gebouw Casco 1 | Oktober 2015

Referenties

1.

2.
3.

NEN-EN 689 , Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de 
beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor 
de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie, Nederlands 
Normalisatie-Instituut, 1995;
Praktijkgids Arbeidshygiene, Lasrook, Drs. , 2004;
Basisinspectiemodule Lasrook, Inspectie SZW, Expertisecentrum, Vakgroep 
Arbeidshygiene & Chemische Veiligheid, juni 2013.
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RAPPORTAGE'. Onderzoek naar stof en lasrook in gebouw Casco 1 1 Oktober 2015
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Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

Drs.
DMI-AMT-TG-Platform 
Postbus 10000 MPC lOA 
1780 CA Den Helder

nota Plan van aanpak: Onderzoek blootstelling aan lasrook en 
chroom-6 blJTPG

Dsrensfe Gezondheldazorg 
OrganIsaHe
CoönilnaUecentnini Expertise 
Arbeidsomstandigtiedsn en 
Gezondheid (CEAG)

MPC 56 A 
Postbus 18S 
3940 AD Doorn 
www.defensie.nl/cdc

Contactpersoon
Ir.

Bijgaand ontvangt u volgens afspraak een Plan van Aanpak voor het uitvoeren van 
een onderzoek lasrook en chroom-6 tijdens bewerkingen van RVS (lassen, hech
ten, snijden en branden) van medewerkers werkzaam bij TPG. Dit plan is opge
steld in overleg met Ing. en

Ik verzoek u uw akkoord met dit Plan van Aanpak via de mail aan het CEAG

kenbaar te maken. Het mailadres Is CEAG.Frontoffice@mindef.nl

Ook als u wijzigingen in dit Plan van Aanpak wenst, kunt u dit via dit mailadres
doorgeven.

Met vragen kunt u contact opnemen met het In briefhoofd genoemde 
contactpersoon of met het algemene nummer van het CEAG, 0343 598 811. U 
kunt verwijzen naar projectnummer A100311-B.

Datum

Onze referentie 
2017042409

Afschrift aan

Bijlage
Plan van aanpak; Onderzoek 
blootstelling aan lasrook en 
chroofD-6 bIJ TPG

Bij öeanhvoorrf/ng datum en 
onze referentie vermdden.

Directeur CEAG, 
voor de?
Hoofjf/afd^ Advisering CEAG

M\Aj, CMC mW&O
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Plan van Aanpak

Projectnummer;
Titel project:
Eenheid:
Contactpersoon opdrachtgever: 
Contactpersoon CEAG:

A100311-B
Onderzoek naar lasrook en chroom-6 bij TPG
CZSK/MI/MT/PLF/PROD 5TL 
Ing.
Ir. en LTZl (TD) Ing.

1. Centrale vraag
Naar aanleiding van de verlaging van de publieke grenswaarde van Chroom VI van 10 pg/m^ 
naar Ipg/m^ Is het binnen Defensie noodzakelijk de consequenties inzichtelijk te hebben.
Bij TPG kunnen medewerkers tijdens bewerkingen van RVS (lassen, hechten branden en 
snijden) blootgesteld worden aan chroom-6 en lasrook. Aan het CEAG is gevraagd de mate 
van de blootstelling chroom-6/lasrook van de medewerkers in kaart te brengen en eventuele 
gezondheidsrisico's te beoordelen. Dit betreft controle metingen voor de werkplekken in 
Casco I die 2015 zijn onderzocht aangevuld met werkplekken waar RVS wordt bewerkt in 
gebouwen Systemen, Soerabaja, IJsduiker en KBW.

2. Te leveren dienst
Onderzoek naar de aard, mate en duur van blootstelling aan lasrook en chroom-6 
tijdens bewerkingen van RVS (lassen, hechten, snijden en branden) bij 
medewerkers werkzaam bij TPG. De blootstelling wordt onderzocht door middel 
van persoonlijke luchtmetingen (PAS) en de betreffende medewerkers wordt de 
hoeveelheid chroom in de urine bepaald. Zo kan bijvoorbeeld ook de effectiviteit 
van de gebruikte beheersmaatregelen worden onderzocht. Tevens worden gebouw 
Casco I controlemetingen naar lasrook en stof uitgevoerd tijdens reguliere werk
zaamheden. De blootstelling wordt beoordeeld conform NEN-EN 689*. Het CEAG 
rapporteert over de bevindingen en adviseert indien nodig over het nemen van 
maatregelen ter vermindering van de blootstelling.

3. Beoogd effect van de dienstverlening
Inzicht In de aard, mate en duur van de blootstelling aan lasrook en chroom-6 tijdens 
bewerkingen van RVS (lassen, hechten, snijden en branden) van medewerkers werkzaam bij 
TPG. Inzicht in de aard, mate en duur van de blootstelling aan lasrook en stof tijdens 
reguliere weritzaamheden van medewerkers werkzaam bij Casco I.

NEN EN 689. C’Werkptekalmoïfeer. Leidraad voorde beoordeling van de lucitcconcentratie bij inademing van 
chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie').
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4. Uitvoering

Voor het in kaart van de blootstelling aan lasrook en chroom-6 worden persoonlij
ke luchtmetingen (PAS) gedaan bij medewerkers van TPG en stationaire metingen 
op 1-2 meter afstand van de laswerkplek om de blootstelling voor omstanders te 
bepalen. Tevens wordt bij de betreffende medewerkers de hoeveelheid chroom in 
de urine bepaald.

Luchtmetingen
Lasrook wordt gemeten als inhaleerbaar stof. De inhaleerbare stof en chroom-6 
metingen worden uitgevoerd met draagbare pompen (PAS), gekoppeld een PAS-6 
monsternamekop met filter. De monsternamekoppen worden in de ademhalings- 
zone van de medewerker geplaatst. Om het beschermende effect van de lashelm 
of laskap mee te nemen wordt de monsternamekoppen tijdens laswerkzaamheden 
binnen de lashelm of laskap geplaatst.

De chroom-6 en lasrook metingen worden uitgevoerd op een representatieve 
werkdag waarbij een combinatie van laswerkzaamheden (minimaal 4 uren) en 
andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

De analyse van de monsters wordt gedaan door de firma RPS Analyse B.V. De 
meetresultaten worden conform NEN_EN 689 beoordeeld t.o.v. de Nederlandse 
wettelijke grenswaarde van lasrook (1,0 mg/m^ inhaleerbaar stof). Als de initiële 
metingen hiertoe aanleiding geven zal er aanvullend op nog één of meerdere 
werkdagen gemeten worden.

Urine onderzoek
Om de hoeveelheid chroom in urine te bepalen worden aan het begin en eind van 
de meetdag potjes verstrekt waarin de urine verzameld kan worden. Daarvoor is 
een Arboverpleegkundige (AVK) van het CEAG aanwezig. Het is heel erg belangrijk 
dat men in een schone ruimte, met schone handen en schone kleren in het potje 
plast. Aan het begin van de meetdag wordt voordat men de werkkleding heeft 
aangetrokken en naar de werkplaats gaat de urine ingeleverd. Daarna worden de 
pompjes voor de luchtmetingen omgehangen en een registratieformulier voor het 
invullen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoe iang de werkzaamheden 
hebben geduurd uitgereikt. Na de werkzaamheden wordt opnieuw urine ingeleverd 
bij de AVK nadat men is omgekleed en goed de handen heeft gewassen. Tevens 
worden dan de potjes voor de ochtend urine verstrekt. De ochtend-urine wordt de 
volgende werkdag ingeleverd bij de afdeling BGZ in de ziekenboeg (1^‘® verdie
ping, gang links).

Het is niet mogelijk om alleen chroom-6 in de urine te meten; het ’totaal chroom' 
wordt gemeten. Dit betreft dus alle soorten chroomverbindingen. Chroom kan in 
meerdere vormen voorkomen, zoals chroom-3 en chroom-6, en deze verschillen 
sterk in giftigheid.
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Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid, maar chroom-3 niet. Andere bronnen 
van chroom, zoals bijvoorbeeld chroom-3 in voedingssupplementen kunnen ook 
voor hogere urinewaarden zorgen. De resultaten alleen iets zeggen over de bloot
stelling aan alle soorten chroomverbindingen Ctotaal chroom') - dus ook de on
schadelijke verbindingen. Het zegt niet of iemand wel of niet ziek wordt.

De persoonlijke resultaten worden naar de bedrijfsarts gestuurd. Deze zal de re
sultaten naar de individuele medewerker terug koppelen. Het is mogelijk dat 
meerdere keren wordt gemeten. In dat geval zal de bedrijfsarts contact opnemen. 
De groepsgegevens worden geanonimiseerd naar het CEAG gestuurd en daar 
wordt op groepsniveau de resultaten bekeken en met de bedrijfsarts en de werk
vloer teruggekoppeld

Planning meetdagen
• 30 mei 2017; Systemen 
. 20 juni 2017: Casco I
• 27 juni 2017; Gebouw Dsduiker en Soerabaja
• Voor de overige metingen moeten nog data vastgesteld worden In overleg 

met de klant.

5. Evaluatie
Alle projecten worden op proces, inhoud en effect geëvalueerd door middel van 
een interviewgesprek met de opdrachtgever. Deze zal plaats vinden na afronding 
van de rapportage.

6. Randvoorwaarden
• Point of contact klant;

czsk/mi/prog/iv&k,
• Het CEAG is verantw'oordelijk voor het verzorgen van de meetapparatuur, 

zowel organisatorisch als financieel.
• De klant is verantwoordelijk voor het plannen van de werkzaamheden 

t.b.v. de metingen.
• De klant is verantwoordelijk voor het informeren van hel betrokken perso

neel.
• In het kader van dit onderzoek zullen labonderzoeken plaats vinden uitge

voerd door het geaccrediteerd extern laboratorium RPS bv en Medlon bv.
• Het CEAG is verantwoordelijk voor de afspraken met RPS en Medlon.
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7. Personele planning

Aantal uren benodigd voor dit project:

Discipline Totaal aantal
uren

Arbeids- en organisatiekunde
Arbeidshyqiëne 120
Arboverpleeqkunde
Bedrijfsgeneeskunde (arts)
Ergonomie
Veiligheidskunde

8. Algemene opmerkingen

U dient zelf zorg te dragen voor de communicatie met uw medezeggenschap over de 
arbeidsomstandigheden binnen uw eenheid. Het CEAG zal, indien van toepassing, een 
afschrift van de eindrapportage adresseren aan uw medezeggenschapscommissie.
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Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

Drs.
DMl-AMT-TG-Platform 
Postbus 10000 MPC lOA 
1780 CA Den Helder

nota Plan van aanpak: Onderzoek blootstelling aan lasrook en 
chroom-6 bIJTPG

Defensie GezondbeUazarg 
Organisatie
CofirtSnatiecenininn Expertise 
Arbeidsomstandlgtierien en 
Gezondheid (C6AG)

MPCS6A 
Postbus 18S 
3940 AD Doorn 
www.defensle.nVcdc

Contactpersoon
Ir.

Bijgaand ontvangt u volgens afspraak een Plan van Aanpak voor het uitvoeren van 
een onderzoek lasrook en chroom-6 tijdens bewerkingen van RVS (lassen, hech
ten, snijden en branden) van medewerkers werkzaam bij TP6. Dit plan is opge- 
steld in overleg met Ing. en

Ik verzoek u uw akkoord met dit Plan van Aanpak via de mail aan het CEAG

kenbaar te maken. Het mailadres Is CEAG.Prontoffice@>m!ndef.nl

Ook als u wijzigingen in dit Plan van Aanpak wenst, kunt u dit via dit mailadres
doorgeven.

Met vragen kunt u contact opnemen met het In briefhoofd genoemde 
contactpersoon of met het algemene nummer van het CEAG, 0343 598 811. U 
kunt verwijzen naar projectnummer A100311-B.

Datum

Onze referentie 
2017042409

AfsrSirlft aan

Bijlage
Plan van aanpak; Onderzoek 
bloobteiling aan lasrook en 
chroom-6 bij TPG

BIJ beantwoording datum en 
onze referentie veimefVen.

Directeur CEAG, 
voor d«»7--
Hoof^^dQ)%g Advisering CEAG

Miüt, CMC mW&O
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Plan van Aanpak

Projectnummer:
Titel project:
Eenheid;
Contactpersoon opdrachtgever: 
Contactpersoon CEAG:

A100311-B
Onderzoek naar lasrook en chroom-6 bij TPG
C2SK/MI/MT/PLF/PR0D STL 
Ing.
Ir. en LTZl (TD) Ing.

1. Centrale vraag
Naar aanleiding van de verlaging van de publieke grenswaarde van Chroom VI van 10 pg/m^ 
naar Ipg/m^ is het binnen Defensie noodzakelijk de consequenties inzichtelijk te hebben.
Bij TPG kunnen medewerkers tijdens bewerkingen van RVS (lassen, hechten branden en 
snijden) blootgesteld worden aan chroom-6 en lasrook. Aan het CEAG is gevraagd de mate 
van da blootstelling chrootn-6/lasrook van de medewerkers in kaart te brengen en eventuele 
gezondheidsrisico's te beoordelen. Dit betreft controle metingen voor de werkplekken in 
Casco I die 2015 zijn onderzocht aangevuld met werkplekken waar RVS wordt bewerkt in 
gebouwen Systemen, Soerabaja, IJsduiker en KBW.

2. Te leveren dienst
Onderzoek naar de aard, mate en duur van blootstelling aan lasrook en chroom-6 
tijdens bewerkingen van RVS (lassen, hechten, snijden en branden) bij 
medewerkers werkzaam bij TPG. De blootstelling wordt onderzocht door middel 
van persoonlijke luchtmetingen (PAS) en de betreffende medewerkers wordt de 
hoeveelheid chroom in de urine bepaald. Zo kan bijvoorbeeld ook de effectiviteit 
van de gebruikte beheersmaatregelen worden onderzocht. Tevens worden gebouw 
Casco I controlemetingen naar lasrook en stof uitgevoerd tijdens reguliere werk
zaamheden. De blootstelling wordt beoordeeld conform NEN-EN 689^ Het CEAG 
rapporteert over de bevindingen en adviseert indien nodig over het nemen van 
maatregelen ter vermindering van de blootstelling.

3. Beoogd effect van de dienstverlening
Inzicht in de aard, mate en duur van de blootstelling aan lasrook en chroom-6 tijdens 
bewerkingen van RVS (lassen, hechten, snijden en branden) van medewerkers werkzaam bij 
TPG. Inzicht in de aard, mate en duur van de blootstelling aan lasrook en stof tijdens 
reguliere werkzaamheden van medewerkers werkzaam bij Casco I.

New EN 68S. ("Werkpletelmosfeer. Leidraad voorde beoordeling van de lucbcconcentratie bIJ inademing van 
chemlache stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meatstrategie").
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4. Uitvoering

Voor het in kaart van de blootstelling aan lasrook en chroom-6 worden persoonlij
ke luchtmetingen (PAS) gedaan bij medewerkers van TPG en stationaire metingen 
op 1-2 meter afstand van de laswerkplek om de blootstelling voor omstanders te 
bepalen. Tevens wordt bij de betreffende medewerkers de hoeveelheid chroom in 
de urine bepaald.

Luchtmetingen
Lasrook wordt gemeten als inhaleerbaar stof. De inhaleerbare stof en chroom-6 
metingen worden uitgevoerd met draagbare pompen (PAS), gekoppeld een PAS-6 
monsternamekop met filter. De monsternamekoppen worden in de ademhalings- 
zone van de medewerker geplaatst. Om het beschermende effect van de lashelm 
of laskap mee te nemen wordt de monsternamekoppen tijdens laswerkzaamheden 
binnen de lashelm of laskap geplaatst.

De chroom-6 en lasrook metingen worden uitgevoerd op een representatieve 
werkdag waarbij een combinatie van laswerkzaamheden (minimaal 4 uren) en 
andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

De analyse van de monsters wordt gedaan door de firma RPS Analyse B.V. De 
meetresultaten worden conform NEN_EN 689 beoordeeld t.o.v. de Nederlandse 
wettelijke grenswaarde van lasrook (1,0 mg/m^ inhaleerbaar stof). Als de initiële 
metingen hiertoe aanleiding geven zal er aanvullend op nog één of meerdere 
werkdagen gemeten worden.

Urine onderzoek
Om de hoeveelheid chroom in urine te bepalen worden aan het begin en eind van 
de meetdag potjes verstrekt waarin de urine verzameld kan worden. Daarvoor is 
een Arboverpleegkundige (AVK) van het CEAG aanwezig. Het is heel erg belangrijk 
dat men in een schone ruimte, met schone handen en schone kleren in het potje 
plast. Aan het begin van de meetdag wordt voordat men de werkkleding heeft 
aangetrokken en naar de werkplaats gaat de urine ingeleverd. Daarna worden de 
pompjes voor de luchtmetingen omgehangen en een registratieformulier voor het 
invullen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en hoe lang de werkzaamheden 
hebben geduurd uitgereikt. Na de werkzaamheden wordt opnieuw urine ingeleverd 
bij de AVK nadat men is omgekleed en goed de handen heeft gewassen. Tevens 
worden dan de potjes voor de ochtend urine verstrekt. De ochtend-urine wordt de 
volgende werkdag ingeleverd bij de afdeling BGZ in de ziekenboeg (1®'^ verdie
ping, gang links).

Het is niet mogelijk om alleen chroom-6 in de urine te meten; het'totaal chroom' 
wordt gemeten. Dit betreft dus alle soorten chroomverbindingen. Chroom kan in 
meerdere vormen voorkomen, zoals chroom-3 en chroom-6, en deze verschillen 
sterk in giftigheid.
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Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid, maar chroom-3 niet. Andere bronnen 
van chroom, zoals bijvoorbeeld chroom-3 in voedingssupplementen kunnen ook 
voor hogere urtnewaarden zorgen. De resultaten alleen iets zeggen over de bloot
stelling aan alle soorten chroomverbindingen Ctotaal chroom') - dus ook de on
schadelijke verbindingen. Het zegt niet of iemand wel of niet ziek wordt.

De persoonlijke resultaten worden naar de bedrijfsarts gestuurd. Deze zal de re
sultaten naar de individuele medewerker terugkoppelen. Het is mogelijk dat 
meerdere keren wordt gemeten. In dat geval zal de bedrijfsarts contact opnemen. 
De groepsgegevens worden geanonimiseerd naar het CEAG gestuurd en daar 
wordt op groepsniveau de resultaten bekeken en met de bedrijfsarts en de werk
vloer teruggekoppeld

Planning meetdagen
• 30 mei 2017: Systemen
• 20 juni 2017; Casco I
• 27 juni 2017: Gebouw IJsduiker en Soerabaja
• Voor de overige metingen moeten nog data vastgesteld worden in overleg 

met de klant.

5. Evaluatie
Alle projecten worden op proces, inhoud en effect geëvalueerd door middel van 
een interviewgesprek met de opdrachtgever. Deze zal plaats vinden na afronding 
van de rapportage.

6. Randvoorwaarden
» Point of contact klant;

CZSK/MI/PROG/IV&K,
• Het CEAG is verantw'oordelijk voor het verzorgen van de meetapparatuur, 

zowel organisatorisch als financieel.
• De klant is verantwoordelijk voor het plannen van de werkzaamheden 

t.b.v. de metingen.
• De klant is verantwoordelijk voor het informeren van het betrokken perso

neel.
• In het kader van dit onderzoek zullen labonderzoeken plaats vinden uitge

voerd door het geaccrediteerd extern laboratorium RPS bv en Medlon bv.
• Het CEAG Is verantwoordelijk voor de afspraken met RPS en Medlon.
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7. Personele planning

Aantal uren benodigd voor dit project:

Discipline Totaal aantal
uren

Arbeids- en organisatiekunde
Arbeidshypiëne 120
Arboverpleeqkunde
Bedriifsqeneeskunde fartsj
Ergonomie
Veiligheidskunde

8. Algemene opmerkingen

LI dient zelf zorg te dragen voor de communicatie met uw medezeggenschap over de 
arbeidsomstandigheden binnen uw eenheid. Het CEAG zal, indien van toepassing, een 
afschrift van de eindrapportage adresseren aan uw medezeggenschapscommissie.
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i55

•m Defensie Ondersteuningscorrimando 
Ministerie van Defensie

Drs.
D.MI-AMT-TG-Platfprm 
Postbus iOO.00 MPG lOA 
1780 CA Pen Helder

Aanbieden eindrapportage:

Vervolgonderzoek naar blootstelling lasrook én chróbm-6 bij 

Techniekgroep Platform (TGP),

Bijgaand ontvangt u de eindrapportage: Vervolgonderzoek naat blootstelling 
lasrook en chroom-6 bij de Techniekgroep Platform (TGP). De opmerkingen 
naar aanleiding van de bespreking van de conceptrapportage zijn in déze versie 
verwerkt.

Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van de rapportage kunt u contact 
opnemen met de in dit briefhoofd genoemde contactpersóoh.

U dient zelfzorg te dragen om de bevindingen te communiceren met uw MC en 
achterban. Daarnaast versturén wij een afschrift van uw rapport aan uw MC.

Voor algemene vragen of opmerkingen omtrent onze dienstverlening verzoek

ik u contact op te nemen met het CEAG, nummer 0343 598 811, of via de mail 
met CEAG.Frontoffice(q)rnindef.nl. U kunt verwijzen naar projectnummer 
A100331 B'.

Defensie Gëzbndfipidszbrg Órganisatië

Cóö'rdinatièceritruni Expertise 
■Arbeidsprnstandigheden 'eh 
Gezondheid (CEAG)’

MPC 56 A 
Postbus 185 ..
3940 Apéoprn 
WWW.defensie.nl/dosco

Contaclpèrsobn
If.’ I
Arbeidshygieriist

Email
aniindef.nl 

Datum 13Ï2-2019
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Inleiding

Bij de Techniekgroep Platform (TGP) onderdeel van de eenheid Maritieme Techniek 
van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) kunnen medewerkers tijdens lassen 
en aanverwante processen (hechten, branden en snijden) van chroomhoudende 
materialen (o.a. RVS en Pantserstaal) worden blootgesteld aan lasrook en chroom- 
6. In 2015 heeft het CEAG de blootstelling aan lasrook (inclusief chroom-6) en 
inhaleerbaar stof bij CASCO 1 onderzochti.

Per 1 maart 2017 is de publieke grenswaarde van Chroom-6 van 10 pg/m^ naar 
1 pg/m^ verlaagd. Tevens dient in het kader in het kader van de Nadere 
Inventarisatie Gevaarlijke stoffen (NIGS) de blootstelling aan CRM-stoffenz te 
worden beoordeeld. Dit betreft in eerste instantie de geëtiketteerde bedrijfsstoffen 
die CMR geclassificeerd zijn en werkzaamheden waarbij chroom-6 kan vrijkomen 
(zoals het lassen van RVS).

Door de medewerker Integrale Veiligheid & Kwaliteit van de Techniekgroep Platform 
is voorafgaand aan dit onderzoek een inventarisaties gedaan op welke werkplekken 
las- en aanverwante werkzaamheden aan chroomhoudende metalen worden 
uitgevoerd. Tevens is beoordeeld of de werkplekken geschikt zijn voor dergelijke 
werkzaamheden en indien nodig zijn maatregelen getroffen om de werkplekken 
geschikt te maken.

Aan het CEAG is gevraagd de mate van de blootstelling aan lasrook en chroom-6 in 
kaart te brengen en eventuele gezondheidsrisico's te beoordelen. Dit onderzoek 
betreft controle metingen voor de werkplekken in Casco I, aangevuld met 
werkplekken in de gebouwen Systemen, Soerabaja en IJsduiker.
Incidenteel worden ook kortdurende laswerkzaamheden aan chroomhoudende 
legeringen (zoals RVS) op locatie (schip/dok) uitgevoerd4. De betreffende 
werkzaamheden hebben tot op heden nog niet plaatsgevonden. Zodra de 
laswerkzaamheden aan RVS op locatie worden uitgevoerd zullen deze ook m.b.v. 
luchtmetingen worden beoordeeld.

Probleemstelling
Medewerkers van de Techniekgroep Platform kunnen tijdens lassen en aanverwante 
processen (hechten, branden en snijden) van chroomhoudende metalen, zoals RVS, 
worden blootgesteld aan lasrook en chroom-6. Om de blootstelling te beheersen zijn 
maatregelen genomen. De effectiviteit van de maatregelen moet nog worden 
vastgesteld.

Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht geven in de mate van blootstelling aan 
lasrook en chroom-6 tijdens het bewerken (lassen, snijden, branden) van 
chroomhoudende materialen en de eventuele gezondheidsrisico's voor medewerkers 
werkzaam bij Techniekgroep Platform.

1 Onderzoek naar lasrook en stofblootstelling in Casco 1, CEAG ,2015
2 Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen
3 Beoordeling laswerkplekken TGP, Int Veiligheid & Kwaliteit, 2017
4 Alleen als het niet mogelijk is om het te lassen onderdeel/object te verplaatsen naar de werkplaats wordt op 
locatie gelast (met een mobiel puntafzuiging en laskap met verse lucht systeem).
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Leeswijzer
Het rapport beschrijft in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 
wordt de situatieschets van de werkzaamheden in Casco I gegeven. In hoofdstuk 4 
worden de mogelijke gezondheidsrisico's beschreven. Vervolgens wordt In hoofdstuk 
5 de resultaten van het onderzoek beschreven. Het rapport sluit af met conclusies 
en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
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Situatieschets

2.1 Casco 1
In gebouw Casco 1 vinden las- en aanverwante werkzaamheden plaats in vier 
werkplaatsen: ferro, non ferro, constructievloer en de lasschool. Het RVS lassen 
vindt plaats in twee lascabines in de werkplaats non-ferro, in de lasschool en in de 
constructievloer. Casco 1 heeft ruimteventilatie en de laswerkplekken zijn voorzien 
van een puntafzuiging met afzuiging naar buiten of voorzien van een BGIA-W3 
certificaats. Ook de lasersnijder en brandermachine zijn voorzien van een 
puntafzuiging met BGIA-W3 certificaat. Binnen Casco 1 worden de volgende 
lasprocessen gebruikt: BMBE (Booglassen Met Beklede Elektrode), MAG (Metal 
Active Gas), MIG (metal Inert Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) en OP (Onder 
Poederdek). De materialen die gelast worden zijn staal, pantserstaal, RVS en 
aluminium.

Naar aanleiding van het onderzoek in 2015 zijn in Casco 1 een aantal maatregelen 
genomen om de stofblootstelling te reduceren. De slijpruimte is voorzien van een 
afzuiginginstallatie, er zijn industriële stofzuigers aangeschaft en het 
schoonmaakregime is aangescherpt.

2.2 Systemen
In gebouw Systemen (14B20-D300) zijn twee locaties waar gelast wordt, de 
bankwerkerij en Leidingsystemen, elk met drie laswerkplekken. De laslocaties zijn 
onderdeel van een grote werkplaats waarbij centrale ruimteventilatie aanwezig is.
De laswerkplekken zijn voorzien van puntafzuiging met BGIA-W3 certificaat. Op 
beide laslocaties worden de lasprocessen MIG, TIG en Elektrisch lassen toegepast en 
RVS en Inconel (staal met een hoog chroomgehalte) bewerkt.

2.3 TOP KBW
2.3.1 Soerabaja

Gebouw Soerabaja heeft een aparte ruimte met één laswerkplek. In deze ruimte 
word RVS gelast. De lesruimte heeft een eigen centrale afzuiging en een mobiele 
afzuigunit (met BGIA-W3 certificaat). In de lesruimte kunnen alleen kleinere 
constructies worden gelast. De lasprocessen die worden gebruikt zijn MIG/TIG en 
Elektrisch. Incidenteel worden grotere constructies gelast In de werkplaats zelf. 
Hiervoor is een tweede mobiele afzuig-unit (met BGIA-W3 certificaat) beschikbaar.

2.3.2 IJsduiker
In gebouw Dsduiker zijn twee afgeschermde laswerkplekken met elk een eigen 
afzuigarm die zijn aangesloten op de centrale afzuigunit. Er vindt geen recirculatie 
plaats. Op beide laswerkplekken wordt RVS verwerkt. De gebruikte lasprocessen zijn 
MIG/TIG en elektrisch. Grote constructies die niet in laswerkplekken kunnen worden 
bewerkt worden in de werkplaats gelast. Hiervoor is een mobiele afzuig-unit (met 
BGIA-W3 certificaat) aanwezig.

5 BGIA-W3 of IFA-W3 = een certificaat voor filtersystemen (voor roestvast-staaltoepassingen). 
Dit certificaat toont aan dat er gebruik wordt gemaakt van filters met filtermateriaal met een 
rendement vanaf 99% en dat het totale systeem aan bepaalde eisen voldoet.
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Gezondheidseffecten

Bij veel bewerkingen van metaal (schuren, slijpen, boren) komt stofvrij. Het stof 
dat vrijkomt is afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt en de aangebrachte 
coatingslagen. Stofdeeltjes hebben verschillende groottes. Het inademen van te veel 
stof kan leiden tot acute gezondheidsklachten, zoals irritatie van de luchtwegen, 
benauwdheid, kortademigheid en hoesten. Bij een langdurige blootstelling aan fijn 
stof (deeltjes kleiner dan 10 pm) bestaat er een risico op lange termijn 
gezondheidseffecten, zoals verergering van bestaande luchtwegklachten, een 
verminderde longfunctie en hartaandoeningen.

Lasrook is een mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en 
aanverwante processen als slijpen, gutsen, snijden, etc. Bekende acute effecten van 
blootstelling aan lasrook zijn heesheid, keelpijn, kortademig, hoesten en 
metaaldampkoorts.

Stof en lasrook dat vrijkomt bij het bewerken van metaaloppervlakken en de daarop 
aangebrachte coatingslagen kunnen metalen bevatten. In tabel 1 is een overzicht 
van de mogelijke gezondheidseffecten opgenomen die specifiek zijn voor het 
betreffende metaal of het betreffende metaaloxide. Bij het lassen, branden of 
snijden van RVS kan chroom-6 vrijkomen. Chroom-6 is geclassificeerd als 
kankerverwekkend.

Tabel 1 Gezondheidseffecten metalen
Metalen Acute effecten Lange termijn effecten
Aluminium Metaaldampkoorts
Chroom Irritatie ademhalingsstelsel 

Huidaandoeningen
Chroom-6 Irritatie ademhalingsstelsel 

Huidaandoeningen
Longkanker

IJzer Siderose (vorm van stoflongj
Koper Metaaidampkoorts
Lood Reprotoxisch en neurologische 

effecten, bloedafwijkingen en 
verstoorde nier werking

Mangaan Metaaidampkoorts Neurologische effecten 
Luchtwegaandoeningen 
(Longontsteking, bronchitis)

Nikkel Irritatie ademhaiingssteisel
Longontsteking
Huidaandoeningen

Verhoogd risico neus- en longkanker

Zink Metaaldampkoorts

Eventuele acute gezondheidseffecten zullen na beëindiging van de blootstelling 
verdwijnen. Bij chroom en nikkel kan er een sprake zijn van sensibilisatie, waardoor 
bij hernieuwde blootstelling aan lage concentratie er een allergische huidreactie 
optreedt.
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Grenswaarden en regelgeving

4.1 Grenswaarden
Het ministerie van SZW stelt voor een beperkt aantal stoffen wettelijke (publieke) 
grenswaarden op. De grenswaarden betreffen de toegestane luchtconcentratie op de 
werkplek. Er worden twee soorten grenswaarden gehanteerd:

a. gemiddelde over een achturige werkdag (8 uur TGGe);
b. gemiddelde over 15 minuten (15 min TGG).

Vanaf 1 april 2010 geldt voor lasrook een wettelijke publieke grenswaarde van 1 
mg/m^ (8-u TGG). De grenswaarde is zodanig opgesteld dat als de concentratie 
lasrook onder de wettelijke grenswaarde van 1 mg/m^ blijft, de concentratie van de 
individuele zware metalen ook onder de wettelijk grenswaarde van het betreffende 
metaal blijft (uitgezonderd voor chroom-6?). De lasrook die ontstaat bij RVS lassen, 
branden en snijden kan oplosbare chroom-6 verbindingen bevatten. Op chroom-6 is 
een specifieke grenswaarde en wetgeving van toepassing. De wettelijke 
grenswaarde voor deze verbindingen is per 1 maart 2017 vastgesteld op 1 pg/m^ 
(8-uurTGG).

Lasrook wordt gemeten als inhaleerbaar stof, naast lasrook worden dus ook andere 
Inhaleerbare deeltjes bemeten. Voor inhaleerbaar stof is geen wettelijke 
grenswaarde vastgesteld. De bedrijfsnorm van Defensie voor inhaleerbaar stof is 10 
mg/m^.

4.2 Regelgeving
Voor kankerverwekkende stoffen geldt een vervangingsplicht en een maximaal 
toegestane luchtconcentratie op de werkplek. Deze grenswaarde geldt voor de 
luchtconcentratie op de werkplek - zonder gebruik van adembescherming. De 
werkgever moet deze luchtconcentratie bij kankerverwekkende stoffen tevens 
beperken tot een zo laag 'als technisch mogelijk' niveau onder de grenswaarde.

Bij het nemen van maatregelen om een 'zo laag als technisch mogelijk niveau'te 
bereiken moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie hanteren. Hierbij is er 
geen vrijheid van handelen, maar geldt een verplichte rangorde in maatregelen die 
op technische haalbaarheid beoordeeld moet worden. Het doel van deze strategie is 
om gevaren en risico's voor de werknemers zoveel mogelijk bij de bron aan te 
pakken.

(1) bronmaatregelen: eerst gevaren voorkomen of de oorzaak van het probleem 
wegnemen,

(2) technische maatregelen: nemen van maatregelen (als bronmaatregelen niet 
mogelijk zijn) om risico's te verminderen, bijvoorbeeld het plaatsen van een 
afzuiginstallatie;

(3) organisatorische maatregelen: nemen van maatregelen (als collectieve 
maatregelen niet kunnen of ook [nog] geen afdoende oplossing bieden) 
bijvoorbeeld door het werk zo te organiseren dat werknemers minder risico 
lopen (taakroulatie);

6 TGG= Tijd Gewogen Gemiddelde
7 Wettelijke grenswaarde voor chroom-6 is per 1 maart 2017 verlaagd naar 1 pg/m^ (8-uurTGG)
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(4) persoonlijke beschermingsmiddelen: als laatste mogelijkheid kan de
werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Dit is in principe 
een tijdelijke noodoplossing.

Voor kankerverwekkende stoffen als chroom-6 is het redelijkerwijs principe 
betreffende operationele en financiële consequenties niet van toepassing. Alle 
maatregelen die technisch.uitvoerbaar zijn moeten worden genomen. 'Technisch 
uitvoerbaar' wil zeggen: technische maatregelen die operationeel/commercieel 
beschikbaar zijn en op de betreffende werkplek toepasbaar. De 'Stand der Techniek' 
heeft hierbij een sleutelrol. Tot dat de maatregelen zijn ingevoerd die leiden tot een 
luchtconcentratie beneden de grenswaarden, mogen tijdelijk persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM's) worden toegepast om een blootstelling onder de 
grenswaarde te bereiken. In een aantal gevallen (waaronder lassen) aanvaardt de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) dat PBM permanent 
noodzakelijk zijn bij de huidige 'Stand der Techniek'.
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Opzet van het onderzoek

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het onderzoek. Paragraaf 5.1. beschrijft de 
afdelingen en vastgestelde functiegroepen (SEG) waarbij metingen naar lasrook en 
chroom-6 en zijn uitgevoerd. Paragraaf 4.2 gaat in op de gevolgde meetmethodes 
en gebruikte apparatuur. Vervolgens wordt In paragraaf 4.3 beschreven hoe de 
metingen zijn uitgevoerd en de hierbij geconstateerde factoren van Invloed. In 
paragraaf 4.4 wordt de wijze waarop aan de grenswaarde wordt getoetst toegelicht.

5.1 Vastgestelde functiegroepen
Voor het in kaart brengen van de blootstelling aan lasrook, chroom-6 en 
Inhaleerbaar stof zijn persoonlijke en stationaire luchtmetingen bij medewerkers van 
de Techniekgroep Platform gedaan. Om een beter Inzicht te krijgen in de chroom-6 
blootstelling zijn op de dag van de luchtmetingen tevens totaal-chroom metingen in 
de urine van de betrokken medewerkers uitgevoerd.

Het blootstellingsonderzoek is uitgevoerd conform NEN EN 689s. De NEN EN 689 
toetst de blootstelling van zogenaamde Similar Exposure Groups (SEG). Dit zijn 
functiegroepen met een vergelijkbare blootstelling. In de Nadere Inventarisatie 
Gevaarlijke Stoffen (NIGS), die Defensie momenteel uitvoert, worden deze groepen 
vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat de resultaten in dit rapport aansluit op de 
NIGS en de resultaten in de NIGS kunnen worden ingevuld, worden deze 
functiegroepen in dit rapport expliciet benoemd. De relevante functiegroepen 
(SEG's) en de afdelingen waar ze onder vallen zijn:

Lassers (CZSK/LAS)
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/US&LS 71785/ferro/iasser 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS&LS 71785/non ferro/lasser 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS&LS 71785/constructievloer/lasser 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS&LS 71785/lasschool/instructeur 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS&LS 71785/lasschool/leerling 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS-LS 71785/bankwerkerij/lasser 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS-LS 71785/leidingsystemen/lasser 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/Top KBW 71789/lasser 
CZSK/DMI/AMT/TG Piatform/Top GBW-OW 71788/lasser

Bediener plasmasnijder
CZSK/DMI/AMT/TG Piatform/STC en TTC 71784/plasmasnijder/bediener 

Scheepsbouwer
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/STC en TTC 71784/constructievloer/scheepsbouwer

8 NEN-EN 689 , Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische 
stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie, Nederlands Normalisatie-Instituut, 1995 en 2018
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5.2 Meetmethode en apparatuur
5.2.1 Luchtmetingen Lasrook/inhaieerbaar stof en chroom-6

De luchtmetingen zijn uitgevoerd conform het meetprotocol lasrook®. De 
luchtmetingen zijn verricht door actieve bemonstering: met een luchtpomp wordt 
gedurende een vaste periode omgevingslucht door een filter gezogen. Deze 
meetmethode stelt de gemiddelde concentratie over een bepaalde tijdsperiode vast.

Lasrook wordt gemeten als inhaleerbare stof. De concentratie inhaleerbaar stof is 
gemeten met een luchtpomp die voldoet aan NEN EN 482 (debiet 2,1 liter/minuut) 
gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een MCE-filter (conform NEN EN 481).

De concentratie chroöm-6 is gemeten met een luchtpomp (debiet 2,1 liter/minuut) 
die voldoet aan NEN EN 482, gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een PVC- 
filter.

Tijdens het lassen dragen de lassers een laskap, bij de metingen in 2017 zijn beide 
meetkoppen onder de kap geplaatstio. Bij de metingen 2018 zijn onder de laskap 
alleen chroom-6 metingen uitgevoerd. Bij de overige medewerkers 
(scheepsbouwers) werd de meetkop in de ademzone op de borst geplaatst.

Voorafgaand en na monstername zijn de luchtpompen gekalibreerd met een NMI- 
gekeurde kalibrator. Conform EN 1232 mag de flow gedurende de meettijd niet 
meer dan 5% afwijken (verschil voor-/na-ijking). Hierop is toegezien door de flow 
van de pompen voorafgaand aan en na iedere meetsessie te controleren.

De analyses zijn verricht door RPS Analyse BV (geaccrediteerd conform NEN-EN- 
ISO/IEC 17025:2000), waarbij de lasrook gravimetrisch/conform MDHS 14/3 
geanalyseerd wordt en chroom-6 met spectrofotometrie (vergelijkbaar aan NIOSH 
7600).

5.2.2 Metingen 'chroom-totaal' in de urine
Om te onderzoeken of de chroomconcentratie in de urine als gevolg van mogelijke 
blootstelling aan chroom-6 tijdens werkzaamheden toeneemt is een eerste 
urinemonster voorafgaand aan de werkzaamheden en een tweede urinemonster aan 
het einde van de werkdag afgenomen. De deelnemers hebben teyens de volgende 
ochtend urine ingeleverd (bij het gezondheidscentrum). Dit derde urinemonster 
wordt afgenomen om een beter inzicht te krijgen in de opname in het lichaam.

Op te voorkomen dat de urine via de handen en de kleding verontreinigd raakt zijn 
mondelinge en schriftelijke instructies gegeven om voor het vullen van de 
urinepotjes de handen te wassen. Verder kregen de werknemers instructies om aan 
het einde van de werkdag eerst de werkkleding uit te doen voordat weer urine werd 
ingeleverd. Omdat chroom in de urine ook afkomstig kan zijn van andere bronnen is 
de volgende informatie van de werknemers verzameld; rookgewoonte, gebruik 
voedingssupplementen en aanwezigheid prothese. De urinemonsters zijn 
geanalyseerd door het laboratorium Medlon, met de ICP-MS^^ techniek voor de 
analyse van metalen.

9 Meetprotocol lasrook: leidraad voorde meting van beroepsmatige blootstelling aan lasrook, 5x beter, 2010
10 Voor lasrook heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) aanvaardt dat bij de huidige 
'stand der techniek' adembescherming noodzakelijk is, zodat beoordeling van de blootstelling onder de 
adembescherming plaatsvindt. Door de aard van de gebruikte adembescherming is dit ook uitvoerbaar. 
Basisinspectiemodule Lasrook, I-SZW, mei 2016.
11. ICP-MS= Inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie.
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5.3

Medlon is geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO-5189:20121312 geregistreerd 
door de Stichting Raad voor Accreditatie onder het registratienummer M016. Naast 
het'chroom totaal' werd het creatinine bepaald zodat de resultaten gecorrigeerd 
werden voor de verdunning van de urine. De concentraties worden daarom 
uitgedrukt in pmol chroom totaal per mol creatinine (pmol/mol creatinine).

De individuele resultaten zijn aan de bedrijfsarts gerapporteerd, die de gegevens 
archiveert. De resultaten zijn getoetst aan de screeningswaarde 4 pmol/mol 
creatinine. Bij waarden boven de 4 pmol/mol creatinine neemt de bedrijfsarts 
contact met de betreffende werknemer om een afspraak te maken voor een extra 
urine analyse.

Uitvoering van de metingen
Op 30 mei en 20 en 27 juni 2017 zijn er metingen verricht bij Casco 1, 
Leidingsystemen en Top KBW. Op 3 april en 12 juni 2018 zijn bij Casco 1 en 
Leidingsystemen een aantal aanvullende metingen uitgevoerd. De metingen zijn 
uitgevoerd door een arbeidshygiënist van het CEAG. De volgende activiteiten zijn 
bemeten:

• 4x persoonlijk/stationair metingen lasrook/stof en chroom-6 tijdens 
lassen/hechten RVS en Inconel bij Leidingsystemen (30 mei 2017);

• 6x persoonlijk/stationair metingen lasrook/stof en chroom-6 tijdens lassen/ 
hechten/slijpen, plasmasnijden en lasersbranden van RVS bij Casco 1(20 juni 
2017);

• 4x persoonlijk/stationair metingen lasrook/stof en chroom-6 tijdens lassen RVS 
bij TOP (27 juni 2017);

• 5x persoonlijk/stationair metingen lasrook/stof en chroom-6 bij tijdens lassen 
Cascol (20 maart 2018);

• 4x persoonlijk/stationair metingen lasrook/stof en chroom-6 tijdens lassen bij 
Cascol (3 april 2018);

• lx persoonlijk/stationair meting lasrook/stof en chroom-6 tijdens 
plasmabranden bij Casco 1 (12 juni 2018).

Er zijn persoonlijke metingen bij de lasser/medewerkers gedaan en een stationaire 
meting naar chroom-6 op 1,5 meter afstand van de werkplek om na te gaan of er 
sprake is van verspreiding van chroom-6. De metingen zijn uitgevoerd gedurende 
de gehele werkdag. Buiten deze meetduur vond geen blootstelling aan lasrook 
plaats. Als de meetduur korter was dan 8 uren is de gemeten concentratie 
omgerekend naar een 8-uur tijd gemiddelde waarde (TGG).

In Casco 1 zijn een aantal metingen gedaan naar de achtergrondconcentratie stof 
(waaronder resten lasrook) uitgevoerd in de pauzeruimtes en de werkplaats. Om na 
te gaan of de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van het onderzoek in 
201513 effectief zijn.

12. NEN-EN'ISO-15189: 20121312: Medische laboratoria - bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie 
13 Onderzoek naar lasrook en stofblootstelling in Casco 1, CEAG ,2015

Pagina 11 van 25



.Vervolgonderzoek naar blootstelling aan lasrook en chroom-6 bij TGP | Februari 2019

Toetsing aan de grenswaarden
Metingen zijn een momentopname, daarom wordt een toetsing aan de 
grenswaarden uitgevoerd conform bijiage C van de NEN-EN-689. Kern van de 
beoordeiing is dat op basis van het aantai uitgevoerde metingen en de gemeten 
iuchtconcentratie al dan niet vervolgstappen noodzakelijk zijn.
Per 1 mei 2018 is de NEN-EN-689 gewijzigd. Deze wijziging betreft met name het 
aantal metingen dat moet worden uitgevoerd om tot een volledige beoordeling 
conform NEN-EN-689 te komen. Sinds 1 mei 2018 moeten altijd tijdens minimaal 
drie meetperiode metingen worden uitgevoerd terwijl voorheen 1 of 2 meetperiode 
volstonden als de blootstelling 8 uurTTG onder 10 % van de grenswaarde lag.
De criteria gesteld in NEN-EN-689 bijlage C (mei 2018) staan hieronder vermeld. 
Indien nog aanvullende metingen noodzakelijk zijn om conform de NEN-EN-689 
(2018) tot een volledige beoordeling van de functiegroep te komen staat dit bij de 
resultaten en conclusies vermeld.

Cr/ter/3 NEN-EN-689, bijlage C (2018)
A. Compliant (blootstelling beheerst!, de grenswaarde wordt niet overschreden 

als de gemeten concentraties lager zijn dan:
0,10 van de grenswaarde bij 3 metingen of;
0,15 van de grenswaarde bij 4 metingen of;
0,20 van de grenswaarde bij 5 metingen.
Niet-compliant (direct maatregelen noodzakeliikel : wanneer één van de 
resultaten hoger is dan de grenswaarde.
Geen-Besluit: Indien alle waarden lager zijn dan de grenswaarde, maar 1 
waarde is hoger dan 0,1 van de grenswaarde (3 metingen), 0,15 van de 
grenswaarde (4 metingen) of 0,2 van de grenswaarde (5 metingen) is het 
niet mogelijk een conclusie te trekken m.b.t. compliance (voldoende 
beheersing van de blootstelling). Dit betekent dat er extra metingen moeten 
worden gedaan.

B.

C.

5.5 Periodieke métingen

De blootstelling aan CRM-stoffen moet gemonitord worden. De periodiciteit wordt 
conform NEN-EN 689 (2018) bepaald op basis van de gemeten luchtconcentraties, 
zie indeling in tabel 2.

Tabel 2 Periodiciteit herhalingsmetingen
Meetresultaat Actie

AM/GM < 10 % grenswaarde 36 maanden

10% grenswaarde < AM/GM < 25 % grenswaarde 24 maanden

25 % grenswaarde < AM/GM < 50 % grenswaarde 18 maanden

AM/GM > 50 % grenswaarde 12 maanden

AM= rekenkundig gemiddelde GM= geometrisch gemiddelde
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Resultaten per locatie

Dit hoofdstuk beschrijft per afdeiing de resuitaten van de uitgevoerde metingen 
naar inhaleerbaar stof en chroom-6 en de observaties tijdens de meetdagen.

6.1 Leidingsystemen
Op 30 mei 2017 zijn vier persooniijke en vier stationaire luchtmetingen gedaan bij 
drie lassers en een scheepsbouwer de afdeling Leidingsystemen in gebouw 300. 
Tevens zijn heeft bij de betrokken de medewerkers biologische monitoring naar de 
concentratie "totaal chroom' in de urine plaatsgevonden. De resultaten van de 
biologische monitoring staan in paragraaf 6.4.

6.1.1 Lassers
De resultaten van de lassers staan in tabel 3. De persoonlijke metingen bij het TIG 
lassen in de werkplaats zijn door een defecte pomp en een gescheurd filter mislukt.

Tabel 3, Resultaten inhalatoire stof en chroom-6 lassers
Locatie/functiegroep Werk

zaam
heden

Mat. Type
meting

Meet-
duur

Inh. stof
(8-TTG)
mq/m^

Chr-6
(8-TTG)
pq/m^

BankwerkeriJ:

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS- 
LS71785/bankwerkerii/lasser

Lassen
MAG

RVS Pers 457

Stat 410 S131S
Bankwerkehj:

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS- 
LS71785/bankwerkerij/lasser

Lassen
TIG

RVS Pers 446

Stat 420 msmm
Werkplaats;

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS-LS
71785/leidinqsystemen/lasser

Lassen
TIG
Electrode

Inconel Pers - - -
Stat 334

Filter gescheurd en pomp afgeslagen.

De wettelijke grenswaarde (8 uur-TTG) voor chroom-6 wordt bij de persoonlijke 
metingen bij de lassers niet overschreden. De gemeten luchtconcentraties chroom-6 
bij de persoonlijke metingen liggen onder de detectielimiet. Bij de stationaire meting 
in de werkplaats op 1,5 meter afstand van het Inconel lassen wordt wel chroom-6 
gemeten, de gemeten luchtconcentratie is 30 % van de grenswaarde. De 
verspreiding van chroom-6 is hier waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 
puntafzuiging niet (altijd) goed werd geplaatst.

De gemeten luchtconcentraties inhaleerbaar stof zijn lager dan de wettelijke 
grenswaarde (8 uur-TTG) voor lasrook. Wel ligt de gemeten luchtconcentratie bij 
één persoonlijke en twee stationaire metingen hoger dan 10 % van de grenswaarde.
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6.1.2 Scheepsbouwer
De resultaten van de luchtmetingen bij de scheepsbouwer staan in tabel 4. De 
scheepsbouwer voert zelf geen laswerkzaamheden uit.

Tabel 4 Resultaten metingen inhalatoire stof en chroom-6 scheepsbouwer
Locatie/functiegroep

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/LAS-LS 
71785/leidingsystemen/scheepsbouwer

Werk-
zaam-
Heden
Hechten/
Slijpen

Mat.

RVS/
staal

Type
meting

Pers

Stat

Meet-
duur

402

Inh. stof
(8-TTG)
mg/m^

Chr-6
(8-TTG)

De gemeten luchtconcentraties chroom-6 zijn lager dan de detectielimiet. De 
gemeten concentratie inhaleerbaar stof is lager dan 10 % van de bedrijfsnom voor 
inhaleerbaar stof.

Casco 1
Op 20 juni 2017 zijn luchtmetingen naar inhaleerbaar stof en chroom-6 tijdens 
lassen en aanverwante werkzaamheden gedaan bij medewerkers in diverse 
werkplaatsen in gebouw Casco-l(lassers, scheepsbouwer en bediener 
plasmasnijder). Tevens heeft bij deze medewerkers biologische monitoring naar de 
concentratie "totaal chroom' in de urine plaatsgevondenw, zie paragraaf 6.4.

Op de meetdag zijn de werkzaamheden door de betrokken medewerkers echter niet 
op de reguliere werkwijze uitgevoerd. Tevens zijn in afwijking van het meetprotocol 
lasrookis twee monsternamekoppen onder de lashelm geplaatst. De meetresultaten 
van de metingen naar inhaleerbaar stofis en chroom-6i7 op 20 juni 2017 worden 
daarom als niet representatief en niet betrouwbaar beschouwdis. De metingen zijn 
derhalve opnieuw uitgevoerd.

Op 20 maart, 3 april en 12 juni 2018 zijn de persoonlijke metingen naar chroom-6 
en inhaleerbaar stof in Casco 1 herhaald. In tabel 5 staan de resultaten van de 
luchtmetingen bij de lassers en de bediener van de plasmasnijder en in tabel 6 de 
resultaten van de scheepsbouwer.

14 Alle concentraties 'chroom totaal' in de urine lagen onder de screeningswaarde (4 pmol/mol creat.)
15 Meetprotocol lasrook: leidraad voor de meting van beroepsmatige blootstelling aan lasrook, 5x beter, 2010
16 Gemeten luchtconcentraties persoonlijke metingen naar inhaleerbaar stof van <0,1 t/m 0,6 pg/m^
17 Gemeten luchtconcentraties persoonlijke metingen naar chroom-6 varieerden van < 0,1 t/rn 0,7 pg/m^
18 Conform Hoofdstuk 5.4.2 validatie van meetgegevens NEN-EN 689 (2018)
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Tabel 5 Resultaten inhaleerbaar stof en chroom-6 bij lassers en plasmasniider
Locatie Werk

zaam-
heden

Mat. Type meting Meet-

duur
Inh.

Stof

(8-TTG)
mq/m^

Chr-6

(8-TTG)

Plasmasnijder:

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/

STC en TTC 71784/Plasmasnijder
bediener

branden RVS Pers. 378

Stat. 379 iSS
Lascabine Non-ferro;

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/

LAS&LS 71785/non ferro/lasser

Lassen TIG RVS Pers. onder
laskap

435 -

Stat. 1,5 m 410

stat. rand cabine 420 .
Lasschool instructeur:

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/

LAS&LS 1785/lasschool/instructeur

Toezicht

Instructie

Pers. 430 •

Lasschool leerling:

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/

LAS&LS 71785/lasschool/leerling

Lassen

‘ BPME

RVS Pers. onder
laskao

438 -

Stat. 1.5 m 408 ■

stat. Lasscherm 408
Constructievloer:

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/

LAS&LS 71785/non ferro/lasser

Lassen

MIG

RVS Pers. onder
laskao

420 -

Stat. 1,5 m 428 _
Stat. Lasscherm 427 .

jtntnHMjiSsnsïï

De gemeten luchtconcentratie chroom-6 was bij de persoonlijke en stationaire 
metingen bij de bediener van de plasmasnijder, lassers en instructeur lager dan de 
detectielimiet. De gemeten luchtconcentratie inhaleerbaar stof bij de bediener van 
de plasmasnijder was lager dan 10% van de grenswaarde van lasrook.

Tabel 6 Resultaten metingen inhaleerbaar stof en chroom-6 scheepsbouwers
Locatie Werk

zaam-
heden

Mat. Type meting Meet-
duur

Stof

(8-TTG)
mg/m^

Chr-6

(8-TTG)
ug/m^

Constructievloer: 
CZSK/PMI/AMT/TG Platform/STC 
en TTC 71784/constructievloer/ 
scheepsbouwer__________________

Hechten/

slijpen

Staal Pers.

Constructievloer: 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/STC 
en TTC 71784/constructievloer/ 
scheepsbouwer__________________

Divers/

hechten/

slijpen

Divers Pers. 429

Constructievloer: 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/STC 
en TTC 71784/constructievloer/ 
scheepsbouwer

Divers/

Hechten/

slijpen

Divers Pers.

CZSK/DMI/AMT/ STC en TTC
71784/constructievloer/

Scheepsbouwer/toezichthouder

Coördinatie

toezicht

Pers.
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De gemeten luchtconcentratie inhaleerbaar stof bij de scheepsbouwer is 20 % van 
de bedrijfsnorm voor inhaleerbaar stof. De scheepsbouwer heeft met name 
slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De persoonlijke meting bij deze medewerker is 
uitgevoerd buiten de adembescherming. De medewerker draagt tijdens het hechten 
en slijpen een halfgelaatsmasker (ABEKP3), een beschermingsfactor van 10.

De stofbelasting is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de gebruikte puntafzuiging 
niet goed gepositioneerd kan worden, zie afbeelding len 2. Ook de puntafzuiging bij 
de laswerkplek op de constructievloer is niet goed gepositioneerd en de afzuigmond 
is te klein (afbeelding 2 en 3). Uitgangspunt is dat de afstand tussen de 
puntafzuiging en het werkstuk maximaal eenmaal de diameter van de opening van 
de afzuigmond mag zijnig.

—■

m.Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

Tevens zijn een aantal stationaire (achtergrond) metingen naar inhaleerbaar stof 
gedaan in de constructiehal en de pauzeruimten van Casco 1. De gemeten 
luchtconcentraties inhaleerbaar stof lagen onder de detectielimiet.

Tabel 7 Resultaten achtergrond metingen inhaleerbaar stof in 2018
Locatie Meetduur Stof(8-TTG) mg/m^
Constructiehal (midden)
Pauzeruimte constructiehal 413
Pauzeruimte non ferro
Pauzeruimte ferro

6.3 TOP KBW en OW
Op 27 juni 2017 zijn vier persoonlijke luchtmetingen en vier stationaire 
luchtmetingen gedaan tijdens het lassen in gebouw Soerabaja en in gebouw 
Dsduiker. De meetresultaten staan in tabel 8. Tevens heeft bij de betrokken 
medewerkers biologische monitoring naar de concentratie "totaal chroom' in de 
urine plaatsgevondenzo, zie paragraaf 6.4.

19 Basisinspectiemodute fasrook, Inspectie SZW en Factsheets, Arbocataiogus Sxbeter van de metaalbranche.
20 Alle concentraties 'chroom totaal' in de urine lagen onder de screeningswaarde (4 pmol/mol creat.)
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Tabel 8, Resultaten inhaleerbaar stof en chroom-6 in 2017
Locatie Werk

zaam
heden

Mat. Type
meting

Meet-
duur

Stof

(8-TTG)
mg/m^

Chr-6
(8-TTG)
ug/m^

Soerabaja Lasruimte: 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/Top KBW 
71789/lasser

lassen
TIG

RVS Pers 340

stat 340

Soerabaja Werkplaats: 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/Top KBW 
71789/lasser

lassen
TIG

RVS Pers 340

Stat 340

IJsduiker (Ruimte 057): 
CZSK/DMI/AMT/TG Platform/Top GBW- 
OW 71788/lasser

Lassen
TIG

RVS Pers

Stat 369
IJsduiker (Ruimte 057): 
CZSK/DMI/AMT/TG Platfprm/Top GBW- 
OW 71788/lasser

lassen
TIG

RVS Pers 370

Stat 365

De wettelijke grenswaarden voor chroom-6 en lasrook worden bij geen van de 
persoonlijke en stationaire metingen overschreden. De gemeten concentraties liggen 
bij een groot deel van de metingen onder de detectielimiet. De laswerkplekken in 
gebouw IJsduiker zijn opgeheven, de werkzaamheden zijn verplaatst naar gebouw 
Soerabaja.

6.4 Resultaten biologische monitoring
Op de dagen dat er persoonlijke luchtmetingen zijn uitgevoerd bij de medewerkers 
heeft er tevens biologische monitoring naar de concentratie "totaal chroom' in de 
urine plaatsgevonden. De resultaten van de biologische monitoring (BM) staan 
weergegeven in tabel 8.

Tabel 8: resultaten BM
N N<SW
21 21

n=aantal medewerkers 
SW=Screeningswaarde BM (pmol/mol creat.)
BM = Biologische Monitoring

Uit de resultaten van de BM blijkt dat alle concentraties 'chroom totaal' in de urine 
onder de screeningswaarde (4 pmol/mol creat.) blijven. En er dus geen toename 
van dé concentratie 'totaal chroom' waarneembaar is op dagen dat er las- en 
aanverwante werkzaamheden aan RVS of andere chroomhouden'de materialen 
plaatsvindt.
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Beoordeling blootstelling aan chroom-6 en beheersmaatregelen 
conform de stand der techniek

Dit hoofdstuk beschrijft de beoordeling van de chroom-6 blootstelling per 
functiegroep (conform NEN-EN 689) en een beoordelingen van de 
beheersmaatregelen conform de huidige stand der techniek.

7.1 Beoordeling blootstelling chroom-6
In het kader van de NIGS dient de blootstelling aan CMR-stoffen per functiegroep te 
worden beoordeeld. De blootstelling is beoordeeld op basis van de persoonlijke 
luchtmetingen van de afgelopen drie jaar. Een overzicht van de resultaten van de 
persoonlijke metingen per functiegroep staat in bijlage 3.

7.1.1 Lassers (CZSK/Las)
Bij de lassers van afdelingen Leidingsystemen en TOP KBW en OW zijn gedurende 1 
meetperiode tijdens het lassen van RVS of inconel persoonlijke luchtmetingen naar 
chroom-6 uitgevoerd. Bij de lassers van Casco 1 zijn gedurende 2 meetperioden (in 
2015 en 2018) persoonlijke luchtmetingen naar chroom-6 uitgevoerd. De gemeten 
luchtconcentraties chroom-6 ligt bij alle persoonlijke metingen onder de 
detectielimiet. Echter voor een volledige beoordeling conform NEN-EN 689(2oib) 
moeten gedurende minimaal drie meetperioden metingen worden uitgevoerd.

7.1.2 Bediener plasmasnijder
Bij de bediener van de plasmasnijder zijn gedurende 2 meetperioden (2015 en 
2018) persoonlijke luchtmetingen tijdens het snijden van RVS uitgevoerd. Bij beide 
metingen ligt de gemeten concentratie onder detectielimiet.

7.1.3 Scheepsbouwers
De scheepsbouwers voeren zelf geen laswerkzaamheden. Maar staan wel vaak in de 
buurt van de laswerkzaamheden. Gedurende 1 meetperiode zijn persoonlijke 
luchtmetingen naar chroom-6 uitgevoerd bij scheepsbouwers werkzaam op de 
constructievloer, waar ook RVS gelast werd. De gemeten concentraties liggen onder 
de detectielimiet.

7.2 Beheersmaatregelen conform de huidige stand der techniek
Naar aanleiding van het onderzoek naar lasrook en chroom-6 in 2015 en de 
inventarisatie laswerkplekken door de V&M medewerker zijn puntafzuigingen met 
het BGIA-W3 certificaat aangeschaft. Tevens hebben lassers de beschikking over 
een laskap met verse lucht systeem en de overige medewerkers over een 
halfgelaatsmasker (ABEK/P3). Door een adequate puntafzuiging en juist gebruik van 
de puntafzuiging, de laskap of halfgelaatsmasker kan de blootstelling aan chroom-6 
of lasrook tot onder de grenswaarde worden gereduceerd. Werkinstructies over het 
gebruik van de puntafzuiging en toezicht op het naleven van instructies en 
voorschriften (conform Arbowet art. 8, lid 4) zijn hierbij belangrijk.
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De puntafzuigingen die tijdens de meetdagen op de constructievloer zijn gebruikt 
konden of werden niet goed gepositioneerd. Voor een adequate afzuiging mag 
maximale afstand van het werkstuk (plek waar gelast wordt) tot de puntafzuiging 
niet groter zijn dan de diameter van de afzuigopeningzi. De afzuigarm van de 
mobiele puntafzuiging was te kort om de lasrook te kunnen afzuigen bij een 
dergelijke grote constructie. De afzuigmond van de puntafzuiging op de vaste 
laswerkplekken is te klein (zie afbeelding 2 en 3, pag. 16) waardoor niet op de juiste 
afstand de lasrook wordt afgezogen.

Voor kankerverwekkende stoffen als chroom-6 geldt dat alle maatregelen die 
technisch uitvoerbaar zijn om de blootstelling te voorkomen moeten worden 
genomen. Dit betekent dat in ieder geval de juiste puntafzuiging beschikbaar moet 
zijn en gebruikt moet worden. Daarnaast mogen voor lasser gezien de huidige stand 
der techniek nog permanent PBM's worden gebruiktzz. Commandanten en 
wapensysteem/assortimentsmanagers dienen echter ontwikkelingen in de stand de 
techniek te volgen en indien van toepassing te implementerenzs.

21 Basisinspectiemodule lasrook, Inspectie SZW en Factsheets, Arbocatalogus Sxbetervan de metaalbranche. 
22I-SZW aanvaardt dat bij de huidige technische mogelijkheden adembescherming noodzakelijk blijft om de 
blootstelling tot onder de grenswaarde te reduceren, Basisinspectiemodule lasrook, Inspectie SZW.
23 HDBV-aanwijzing 021 'Risicobeheersing Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek', 2017
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8 Conclusies en aanbevelingen

Bij Techniekgroep Platform (TGP) van de Defensie Materieels Instandhouding (DMI) 
kunnen medewerkers tijdens lassen en aanverwante werkzaamheden (zoals 
hechten, branden en snijden) van chroom houdende materialen (o.a. RVS en 
Inconel) worden blootgesteld aan chroom-6 en lasrook. Het CEAG heeft 
luchtmetingen verricht om inzicht te krijgen in de mate en aard van de blootstelling 
aan chroom-6.

8.1 Conclusies
De persoonlijk gemeten luchtconcentraties chroom-6 bij de medewerkers en de 
stationaire metingen bij de (las)werkplekken van de techniekgroep Platform 
(leidingsystemen, Casco 1 en Top KBW/OW) zijn lager dan de wettelijke 
grenswaarde.

Bij alle persoonlijke luchtmetingen bij de lassers, bediener plasmasnijder en 
scheepsbouwers lag de gemeten luchtconcentratie chroom-6 onder de 
detectielimiet. Echter voor een volledige beoordeling moeten nog aanvullende 
metingen worden gedaan, conform NEN-EN 689(2ois) moeten gedurende minimaal 
drie meetperioden metingen worden uitgevoerd.

Bij één stationaire meting in de werkplaats op 1,5 meter afstand van het Inconel 
lassen wordt chroom-6 gemeten, de gemeten luchtconcentratie is 30 % van de 
grenswaarde. De gemeten concentratie is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 
puntafzuiging niet (altijd) goed werd geplaatst.

De gemeten luchtconcentraties inhaleerbaar stof bij de lassers en de bediener van 
de plasmasnijder liggen onder de grenswaarde voor lasrook (max. 40% van 
grenswaarde). De gemeten luchtconcentraties inhaleerbaar stof bij de 
scheepsbouwers liggen onder de bedrijfsnorm voor inhaleerbaar stof (max. 20% van 
grenswaarde).

Het juist gebruik van de puntafzuiging en laskap zijn een belangrijke voorwaarde 
voor het reduceren van de blootstelling aan chroom-6, lasrook en inhaleerbaar stof. 
De gebruikte puntafzuigingen (vast en mobiel) op de constructievloer kunnen niet 
goed gepositioneerd worden.

Chroom-6 is kankerverwekkend, dit betekent dat (ook bij een blootstelling onder de 
grenswaarde) maatregelen moeten worden genomen om de blootstelling zo ver als 
technisch haalbaar te verlagen; economische motieven mogen hierbij geen rol 
spelen. Voor laswerkzaamheden mogen gezien de huidige stand der techniek nog 
permanent PBM's worden gebruikt. De ontwikkelingen in de stand der techniek 
dienen echter te worden gevolgd en indien van toepassing te geïmplementeerd. 
Tevens dient de blootstelling aan chroom-6 d.m.v. luchtmetingen periodiek te 
worden gemonitord.
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8.2 Aanbevelingen
De aard van de werkzaamheden; lassen en aanverwante werkzaamheden brengt 
mee dat er lasrook (bij chroomhoudende materialen met chroom-6) en stof 
vrijkomt. Neem maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie om de 
blootstelling zo laag als technisch mogelijk te krijgen.

Bron maatregelen:
• Monitor periodiek de stand der techniek en implementeer indien van 

toepassingen nieuwe technieken waarmee blootstelling kan worden 
voorkomenz4.

Technische maatregelen:
• Zorg voor adequate puntafzuigingen op de constructievloer;

o Een mobiele of vaste afzuiging met een afzuigarm die voldoende 
lang is om ook bij grote constructies te kunnen afzuigen; 

o Een grotere afzuigmond op de vaste puntafzuigingen, waarmee de 
puntafzuiging op de juiste afstand kan worden geplaatst, 

o Onderzoek de mogelijkheden voor het gebruik van toortsafzuiging;

Organisatorische maatregelen
• Zorg voor instructie (zie factsheets Sxkeer beterzs) en toezicht op het juist 

gebruik van de puntafzuigingen en de laskap:
o Goed positioneren van de puntafzuiging;
o Vijf tellenie wachten voordat de laskap om hoog wordt geklapt;

• Laat aanvullende luchtmetingen naar chroom-6 en inhaleerbaar stof 
uitvoeren om tot een volledige beoordeling conform NEN-EN 689 te komen.

24 24 HDBV-aanwijzing 021 'Risicobeheersing Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek', 2017
25 Factsheets zijn te vinden in de Arbocatalogus Sxbeter van de metaalbranche
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Referenties

1.

2.
3.

4.

NEN-EN 689 , Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de 
beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor 
de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie, Nederlands 
Normalisatie-Instituut, 2018;
Praktijkgids Arbeidshygiene, Lasrook, Drs. M.C.A. van de Kerkhof, 2004; 
Basisinspectiemodule Lasrook, Inspectie SZW, Expertisecentrum, Vakgroep 
Arbeidshygiene & Chemische Veiligheid, juni 2013.
Factsheets: Arbocatalogus Sxbeter van de metaalbranche
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Bijlage 1 Criteria NEN-EN-689, bijlage C (1995)

Criteria NEN-EN-689, bijlage C (1995):
A, Compliant (blootstelling beheerst), de grenswaarde wordt niet overschreden 

als:
1. Als het resultaat van 1 of 2 gemeten luchtconcentraties kleiner is dan 10% 

van de grenswaarde;
2. Als elk resultaat van minstens drie gemeten luchtconcentraties kleiner of 

gelijk is dan 25% van de grenswaarde;
3. Als de gemeten luchtconcentratie afzonderlijk kleiner of gelijk zijn aan 100% 

en het geometrisch gemiddelde (GM) van alle metingen kleiner of gelijk is 
aan 50%. In het laatste geval is het wel noodzakelijk periodieke metingen 
uit te voeren.

B, , Niet-compliant fdirect maatregelen noodzakeliiki: wanneer één van de
resultaten hoger is dan de grenswaarde.

C) Geen-Besluit: indien niet wordt voldaan aan A 1 t/m 3 of B kan er nog
besluit worden genomen en moeten aanvullende beheermaatregelen worden
getroffen of aanvullende metingen worden gedaan.
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Bijlage 2 Meetresultaten per functiegroep chroom-6 bij Casco 1 

Tabel 1 Meetresultaten lassers chroom-6
Datum Meetduur Werkzaamheden Chroom-6 (ug/m3)

CZSK/D'MI/AMT/TG Platform/LAS-LS71785/bank\4ferl<erij/lasser
1 30-05-2017 457 Lassen RVS <0,1
2 30-05-2017' 446 Lassen RVS <0,1

CZSK/DMI/AMT/TG platform/LAS&LS 71785/non-ferro/lasser
1 26-5-2015 192 Lassen RVS <0,1
2 3-4-2018 435 Lassen TIG RVS <0,1

CZSK/DMI/AMT/TG platform/LASSiLS 71785/constructievloer/lasser
1 26-5-2015 202 Lassen RVS <0,1
1 20-3-2018 420 Lassen RVS MIG <0,1

CZSK/DMI/AMT/TG platform/LAS&LS 71785/lasschool/leerling
1 26-5-2015 192 RVS lassen <0,1
2 3-4-2018 438 RVS lassen , BPME <0,1

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/Top KBW 71789/lasser
1 27-06-2017 340 Lassen RVS <0,1
2 27-06-2017 340 Lassen RVS <0,1

CZSK/DMI/AMT/TG Platform/Top GBW-OVi/ 71788/lasser
1 27-06-2017 370 Lassen RVS <0,1
2 27-06-2017 372 Lassen RVS <0,1

Tabel 2 Meetresultaten bediener piasmasnijder chroom-6
CZSK/DMI/AMT/TG platform/ STC en TTC 71784/plasmasnijder

Datum Meetduur Werkzaamheden Chroom-6 (uo/m3j
1 26-5-2015 173 Sniiden RVS <0,1
2 12-6-2018 379 Snijden RVS <0,1

Tabel 3 Meetresultaten Scheepsbouwers functiegroep chroom-6
CZSK/DMI/AMT/TG platform/STC en TTC 71784 /constructievloer/scheepsbouwer

Datum Meetduur Werkzaamheden Chroom-6 (ug/m3)
1 20-3-2018 425 Hechten/slijpen <0,1
2 20-3-2018 429 Divers/hechten/slilpen <0,1
3 20-3-2018 425 Divers/hechten/sliipen <0,1
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Bijlage 3 Plattegrond Casco 1
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Commando Dienstencentra 
Ministerie mn Defensie

CrpTCLóg 
MPC 53A 
Postbus 109 
3769 Z1 Soesterberg

nota
Plan Van aaripak Lasrook eh slijpstöf bij basisopléiding 

lasser GTCLo'g

Bijgaand ontvangt u yolgehs afspraak een Plan yah Aanpak voor het uitvberen 
van metingen naar de bioptstelling aan lasroók en slijpstöf van leerlingen en 
instructeurs bij de basisopleiding lasrook. Dit plan is opgesteld op basis van een 
gesprek met en AOO op woensdag 6 mei
2015.
Ik verzoek u uw akkoord met dit Plan van Aanpak via de mail aan het CEAG 
kenbaar te maken. Het mailadres is CËAG.FrGntoffice(Q)mindef.nl.
Ook als u wijzigingen in dit Plan van Aanpak wenst, kunt u dit via dit mailadres 
doorgeven^
Met vragen kunt u contact opnemen met het in briefhoofd genoemde 
Cöritactpersoón qf rhet het algemene nummer van het CEAG, 0343 598 811. U 
kunt vérwijzén naar prójectnummer AF/2015030066.

Directeur CEAG, 
voor deze
Hnhfrl arriejinn Arlvi^érinn TFAr;

Luitenajitfkolpnel

Divisie DefensieGèzondhëidszbtg
Organisatie
Co^dinatiecentrum Expertóé 
Arbéidsómstapdighedén en 
gezondheid (CEAG)

MPC 56 A 
Posbus 185 
■394Ö AD Dporh 
WWW,defensie.nl/cdc

Contactpersoon

iBlmlndef.ni

Datum
17 juni 2015

Onze referentie
2015036935

Afschrift aan'

Bijlage
Plan van aanpak lasrook en 
slijpstöf bij basisopleiding 
lasser ÓTcLog

BIJ beantwoording datum, 
onze referentie en betreft 
vermeiden.
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Rian van Aanpak
Model POS versie 6 (juli 2013)

Projectnummer:
Titel project:

Eenheid;
Contactpersoon opdrachtgever: 
Contactpersoon CEAG:

2015030066

Blootstelling aan lasrook en slijpstof bij de basisopleiding 
lasser OTCLog
CLAS/OTCO/OTCLOG

(35mindef.nl
g5mindef.nl

1. Centrale vraag
Bij de IP VTS IG Bewerkingstechniek worden de basisopleidingen en herhalingsopleidingen lasser 
gegeven. De lespraktijk wordt geoefend in 1 grote ruimte, waar meerdere lasboxen gesitueerd zijn. 
Hier worden de lasprocessen MIG/MAG lassen, TIG lassen en booglassen met beklede elektrode 
(BMBE) beoefend. Hierbij wordt vooral staal, aluminium, pantserstaal en pantseraluminium gelast 
en in mindere mate ook RVS. Wel is men bezig de opleiding RVS lassen naar deze locatie te 
krijgen, waardoor mogelijk de intensiteit RVS lassen wordt verhoogd.
Als onderdeel van de lasopleiding wordt er ook regelmatig geslepen en gefreesd. In een aparte box 
in de ruimte wordt het pantserstaal geslepen. Aan een werkbank in de ruimte wordt het aluminium 
gefreesd. Dit gebeurt op gescheiden locaties i.v.m. vorming van explosieve verhoudingen.

Omdat er bij lassen Chroom VI kan vrij komen is er bij de huidige onrust over het onderwerp 
Chroom VI de vraag gerezen in hoeverre de leerlingen en instructeurs worden blootgesteld aan 
voor de gezondheid schadelijke stoffen en specifiek chroom VI bij de verschillende las- en 
slijpprocessen.

2. Te leveren dienst
Om een beeld te krijgen van de huidige situatie is reeds de verbetercheck lasrook uitgevoerd. 
Hieruit blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van een inschakelduur boven de 15% en daarmee is er 
twijfel of de ventilatie afdoende is. Ook is vanuit de verbetercheck niet duidelijk in hoeverre de 
instructeurs worden blootgesteld aan lasrook, zware metalen en chroom VI. Slijpprocessen zijn 
uitgezonderd uit de verbetercheck lasrook en dus ook niet beoordeeld.

Om de blootstelling van instructeurs en leerlingen te bepalen zal het CEAG luchtmetingen 
uitvoeren. Hierbij wordt gemeten naar lasrook, chroom VI en 15 zware metalen: Al, B, Be, Cr, Cu, 
Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, P, Si, Ti, W, Zn.

De metingen worden uitgevoerd onder gesimuleerde, maar representatieve omstandigheden. De 
metingen en analyses worden conform de gestelde NEN-normen en het meetprotocol lasrook van 
5x beter verricht. Er zullen vijf scenario's bemeten worden, welke als worst-case voor wat betreft 
de blootstelling gezien kunnen worden: RVS lassen, pantserstaal lassen, pantseraluminium lassen, 
pantserstaal slijpen, pantseraluminium frezen. Bij de lasscenario's zullen vier'leerlingen' gelijktijdig 
lassen. Bij het pantserstaal snijden zullen 2 'leerlingen' snijden en bij het pantserstaal frezen zal 1 
'leerling' frezen. Dit zijn representatieve aantallen. Er zal per lasser een persoonlijke meting 
uitgevoerd worden. Daarbij wordt bij de aanwezige instructeur een dagmeting uitgevoerd worden. 
Conform het meetprotocol zal ook een achtergrondmeting uitgevoerd worden. Als deze metingen er 
aanleiding toe geven kunnen twee vervolgmeetdagen noodzakelijk zijn. De metingen worden
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5.

6.

uitgevoerd met draagbare pompjes, gekoppeld aan filters. Analyse van de monsters zal plaats 
vinden door RPS Analyse BV, een extern geaccrediteerd iaboratorium.

Het project wordt uitgevoerd door arbeidshygiënist.

3. Beoogd effect van de dienstverlening
Naar aanleiding van de metingen zal de blootstelling aan lasrook, chroom VI en zware metalen en 
het eventueel hieruit volgende gezondheidsrisico worden bepaald, evenals de effectiviteit van de 
aanwezige beheersmaatregelen. Ook wordt er geadviseerd over eventuele vervolgacties. De 
resultaten zullen door middel van een schriftelijke rapportage bekend worden gesteld.

Uitvoering
De intake is uitgevoerd in april 2015. De metingen zullen plaats vinden in het derde kwartaal van 
2015, waarna de rapportage naar verwachting in het vierde kwartaal van 2015 opgeleverd wordt.

Evaluatie
Ongeveer een halfjaar na afronding van het onderzoek zal de procesgang door de contactpersonen 
van opdrachtgever en CEAG geëvalueerd worden. Als het tijdens het project noodzakelijk wordt 
geacht is het mogelijk tussentijdse evaluatie plaats te laten vinden.

stafmedewerker arbozorg. E-mail:
Randvoorwaarden
• Point of contact klant:

@mindef.nl
• Het CEAG is verantwoordelijk voor het verzorgen van de meetapparatuur
• De klant is verantwoordelijk voor het plannen van de werkzaamheden t.b.v. de metingen
• De klant is verantwoordelijk voor het informeren van betrokken personeel
• In het kader van dit onderzoek zullen labonderzoeken plaats vinden. Deze worden uitgevoerd 

door het geaccrediteerd extern laboratorium RPS bv
• Het CEAG is verantwoordelijk voor de technische afspraken met RPS

7. Personele planning
Aantal uren benodigd voor dit project:

Discipline Totaal aantal
uren

Arbeids- en organisatiekunde
Arbeidshyqiëne 112
Arboverpleeqkunde
Bedrijfsgeneeskunde (arts)
Ergonomie
Veiligheidskunde

8. Algemene opmerkingen
U dient zelf zorg te dragen voor de communicatie met uw medezeggenschap over de 
arbeidsomstandigheden binnen uw eenheid.

Pagina 3 van 3



Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

Kolonel
GLAS/MATLOGCO/AFD TECH

nota
Aanbieden eindrapportage blootstéllingsbeoordeling 

lasrook Matlogco/afdeiing Techniek, locatie Leusden

Divisie. Defensie
Gezondheidszorg
organisatie
Coördinatiecentrum Expertise 
■artjeldsomstandigheden 'én 
GezpridHêid (ëÉAG)

MPC 56 ,A P'ostöusTèS 
3940 ad Doorn 
www.defensie.nl/cdc

Contactpersoon

Bijgaand ontvangt u de eindrapportage van de uitgevoerde 
blootstellingsbeöordeling lasrook bij de afdeiirig Techniek te Leusden.

Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van de rapportage kunt u contact 
opnemeh met de in dit briefhoofd genoemde contactpersoon.
Voor vragen of opmerkingen omtrent de afhandeling van het project verzoek ik u 
contact op te nemen rnét'het CEAG, numrher 0343 598 811, of via de mail met 
GEAG.Frontoffice@mindef.nl.

U kunt verwijzen naar dossiernummer AF 201301Ó003.

Ik vertrouw^erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.
Ij
j

Directeur CËAG, 
voor deze.
Hoofd afdeling Advisering CEAG

Datum
31 augustus 2015

Onze referentie
■2015051900'

Afschrift aan

Bijlage
Rapportage
blo'otst'eilingsbeoordeling 
lasrook Matlogco/afdèlirig. 
Techniek, locatie Léüsden

'Bij beantwoording datum, 
onze referéhtie en 'betreft 
vermeiden.

Luitenant-
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Versie 1.0
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Colofon

Contactpersoon

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 
CEAG

Korte Moienweg 3 
Postbus 185 
3940 AD Doorn

Arbeidshygiënist

@mindef.nl

Versie
Opdrachtgever
Auteur(s)
Projectnummer

1.0
HDP

2013010003
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Inleiding

1.1 Aanleiding
De werkgroep lasrook heeft als doel de ontwikkeling van de arbocatalogus op het 
gebied van lasrook. Om tot een bedrijfsnorm voor lasrook te komen, is het van 
belang de las/snijprocessen binnen Defensie in kaart te brengen en de hoogte van 
de blootstelling van het personeel hieraan te bepalen. Hiertoe wordt er gebruik 
gemaakt van de door de metaalsector ontworpen 'verbetercheck lasrook'. Binnen 
Defensie komen echter enkele las/snijprocessen voor die niet met deze 
verbetercheck kunnen worden beoordeeld. Daarbij is er nog weinig bekend over de 
verspreiding van lasrook in de ruimte. Daarom is er voor gekozen om bij 
Matlogco/afdeling Techniek te Leusden deze processen te bemeten als referentie 
voor Defensie.

1.2 Probleemstelling
Wat is de blootstelling van de lasser en omgeving aan lasrook en zijn bestanddelen 
bij de processen pantseraluminium lassen, pantserstaal lassen, pantserstaal lassen 
in besloten ruimte en pantserstaal snijden?

1.3 Doelstelling
Het doel van de metingen naar lasrook is tweeledig:

• Het bemeten van de las/snijprocessen die niet met de verbetercheck 
beoordeeld kunnen worden;

• De verspreiding van lasrook in de ruimte bepalen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt de situatie beschreven. In hoofdstuk drie worden de 
geldende normen omtrent blootstelling aan lasrook en zijn componenten geschetst, 
en de effecten van blootstelling hier aan. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de 
gekozen meetstrategie en de criteria waarnaar beoordeeld wordt toegelicht. In 
hoofdstuk vijf worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, waarna in 
hoofdstuk zes deze geanalyseerd worden. Hoofdstuk zeven vat het geheel samen in 
de conclusie en presenteert de aanbevelingen.
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Situatieschets

Matlogco/afdeling Techniek zorgt voor het groot onderhoud en de bijbehorende 
servicelogistiek van alle grondgebonden systemen van alle Defensie-onderdelen. Dit 
betreft alle wiel- en rupsvoertuigen van Defensie, maar ook bijvoorbeeld 
aanhangers, containers, generatoren en brugdelen.

In de hallen van het complex in Leusden wordt een grote variëteit aan 
onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Zo worden de systemen gestraald met grit en 
weer opnieuw geverfd, wordt de complete versnellingsbak of motor gelicht en 
volledig gereviseerd, en wordt er regelmatig in grotere onderdelen of platen van 
pantseraluminium of pantserstaal gesneden of gelast. Activiteiten als verven en 
gritstralen wordt in afgesloten cabines uitgevoerd, maar de overige activiteiten 
worden in verschillende hallen uitgevoerd welke in open verbinding met elkaar 
staan. Zo kan het gebeuren dat slechts enkele meters van de plek waar een 
medewerker staat te lassen er een rupsvoertuig voorbij komt rijden.

De lesactiviteiten worden uitgevoerd in afgeschermde ruimtes met open plafond en 
lasgordijnen voor de ingang. In deze ruimte vindt ruimteafzuiging plaats en daarbij 
is er nog bronafzuiging bij de werkplek aanwezig. Er zijn een aantal lasboxen (foto 
1) aanwezig, en achter in de hal is een afgeschermde hoek waar ook grotere 
werkstukken gelast kunnen worden (zie foto 2). De medewerkers hebben 
beschikking tot een overdrukhelm, welke om onduidelijke redenen niet door 
iedereen toegepast wordt. Wel wordt door iedereen gebruik gemaakt van een 
laskap.
Er worden verschillende lesmethodes toegepast:
• Bij het pantserstaallassen wordt er met een beklede elektrode gelast.

Booglassen met beklede elektrode (BMBE) is een lasprocedé dat behoort tot het 
elektrisch booglassen. Hierbij wordt een afsmeltende elektrode gebruikt. Er 
wordt geen toegevoegd beschermgas gebruikt, omdat dat wordt gevormd uit de 
bekleding van de elektrode.
Bij BMBE wordt een constante stroom gebruikt (een zg. vallende of verticale 
stroombronkarakteristiek), in tegenstelling tot MIG/MAG-lassen, waar een 
constante spanning wordt gebruikt (een vlakke of horizontale 
stroombronkarakteristiek).

• Bij het pantseraluminium lassen wordt er gebruik gemaakt van MIG. Deze 
lastechniek wordt gerekend tot de categorie 'elektrisch booglassen'. Deze 
techniek werkt met een afsmeltende elektrode.
Bij MIG/MAG wordt een constante spanning gebruikt (een zg. vlakke of 
horizontale stroombronkarakteristiek), in tegenstelling tot TIG-lassen en lassen 
met beklede elektrode, waar een constante stroom wordt gebruikt (een vallende 
of verticale stroombronkarakteristiek).
MIG/MAG-lassen is tegenwoordig het meest gebruikte lasproces door zijn 
veelzijdigheid en snelheid.

• Ook wordt er autogeen gesneden. Dit is een lasmethode die gebruikmaakt van 
een zeer hete vlam. Meestal wordt gebruikgemaakt van de reactie van ethyn 
(acetyleen) met zuivere zuurstof.

Tijdens het lassen wordt de lasnaad ook regelmatig bijgeslepen.
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Foto 1: Lasbox

I®*
IIP»

Foto 2: Laswerkplek achter in de hal waar 
grotere werkstukken gelast kunnen worden
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Normen en effecten

Lasrook is een mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en 
aarivervyante processen als slijpen, gutsen, snijden, etc. Met name de 
lastoevoegmaterialen, zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder, bepalen 
de samenstelling van de lasrook. De gassen die voorkomen in lasrook kunnen 
tijdens het lasproces bewust zijn toegevoegd als (be)schermgas (onder andere 
argon, helium, kooldioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (onder andere 
koolmonoxide, stikstofoxiden, ozon, fosgeen). Lasrook bevat slechts voor een klein 
deel het (verdampte) materiaal dat wordt gelast in de vorm van metaaloxiden. 
Daarnaast kan lasrook ook delen van oppervlaktebehandelingsmiddelen bevatten 
zoals verf, primer, menie, coatings, vet en ontvettingsmiddelen, die op het 
verwerkte materiaal aanwezig waren.

3.1 Effecten
De schadelijkheid van lasrook hangt ondermeer af van het soort lasproces, het 
materiaal dat wordt gelast en het lastoevoegingsmateriaal dat hierbij wordt 
gebruikt. Verder spelen de blootstellingsduur, het toepassen van 
beheersmaatregelen, de deeltjesgrootte en de gevoeligheid van de werknemer een 
rol bij het ontstaan van mogelijke gezondheidseffecten.

Bekende acute effecten van blootstelling aan lasrook zijn heesheid, keelpijn, 
irritaties aan de luchtwegen en ogen, ademnood, longoedeem, longontsteking en 
metaaldampkoorts.
Op de iange termijn kunnen ijzerdeeltjes zich ophopen in de longen. Dit brengt in 
sommige gevallen een verhoogde kans op longkanker met zich mee. Ook is een 
verhoogde kans op een miskraam vastgesteld bij vrouwen van roestvast-staal- 
lassers (rvs-lassers) en vrouwelijke rvs-lassers.

Bij sommige losprocessen kunnen chroom-verbindingen vrijkomen. Blootstelling aan 
chroomverbindingen kan leiden tot chronische bronchitis, bronchiale astma en 
pneumoconiose (stoflong). Daarnaast kan chroom, door zijn sterk sensibiliserende 
vermogen, contacteczeem veroorzaken. De meest schadelijke effecten worden 
veroorzaakt door chroom(VI)-verbindingen. Chroom(VI) is kankerverwekkend met 
longkanker als belangrijkste effect, waarbij er geen sprake is van een veilige 
drempelwaarde. Voor dergelijke kankerverwekkende stoffen (genotoxisch) geldt de 
verplichting dat de blootstelling zo laag mogelijk moet zijn, maar in ieder geval 
beneden de wettelijke grenswaarde. De opname van chromaathoudend stof vindt 
voornamelijk plaats door inhalatie en eventueel door secundaire 'en primaire ingestie 
(inslikken).

3.2 Grenswaarden
Lasrook kan als mengsel van ongedefinieerde samenstelling worden beschouwd. 
Hiervoor geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m^ voor een 8-urige werkdag. 
Omdat de grenswaarde is gedefinieerd als inhaleerbare stofconcentratie, wordt de 
blootstelling lasrook bemeten aan de fractie deeltjes in de rook.
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Metalen
In de lasrook kunnen bijzondere componenten voorkomen, zoals metalen, waarvoor 
specifieke grenswaarden vastgesteld zijn. De volgende metalen zijn bemeten om te 
toetsen aan de hierbij genoemde grenswaarden:

Metalen
Aluminium
Cadmium
Chroom
Koper
Lood
Mangaan
Nikkel
Wolfraam

Grenswaarde TGG-8 uur 
50 pg/m^ (privaat)
5 pg/m^
500 pg/m^
100 pg/m^
150 pg/m^
1000 pg/m^
10 pg/m^
5000 pg/m^

Chroom VI
Voor de verschillende chroom Vl-verbindingen zijn publieke grenswaarden 
opgesteld. Voor chroom VI dat vrijkomt tijdens lassen zijn grenswaarden opgesteld 
van 50 pg/m^ TGG[i]-15 minuten en 25 pg/m^ TGG-8 uur. In 1998 heeft de 
Gezondheidsraad vervolgens een advies uitgebracht, waarbij een grenswaarde van 2 
pg/m^ gemiddeld over acht uur is voorgesteld. Dit heeft echter niet geleid tot 
opname in wet- en regelgeving en aanpassing van de huidige grenswaarden.

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) van de SER is in 
2012 echter opnieuw gestart met een haalbaarheidstoets voor grenswaarden (TGG- 
8 uur en TGG-15 min) voor chroom(VI)-verbindingen, die zijn gebaseerd op 
adviezen van de SCOEL[z]. Het doel van de SER is om de technische haalbaarheid 
van de invoering van een voorgenomen grenswaarde te toetsen - in principe zonder 
toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De SER heeft tevens 
aangekondigd op de middellange termijn (twee tot vier jaar) opnieuw een verlaging 
van de grenswaarden te toetsen, gebaseerd op nieuw onderzoek van de 
Gezondheidsraad.

De te toetsen waarden voor chroom(VI)-verbindingen die van toepassing zijn voor 
lassen zijn:

• Cr VI (oplosbaar) TGG-15 minuten 20 pg/m^
• Cr VI (oplosbaar) TGG-8 uur 10 pg/m^

Gassen
Naast deeltjes komen ook gassen voor in lasrook. Deze kunnen zijn toegevoegd 
tijdens het lasproces als (be)schermgas (argon, helium, stikstofdioxide, 
koolstofdioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (ozon, onder invloed van uv- 
licht). Deze gassen zijn altijd in vaste verhouding met de lasrook (meer of minder 
beschermgas beïnvloed de las) en zijn altijd onder de grenswaarde als gemeten 
hoeveelheid lasrook onder de grenswaarde ligt.

[1] TGG=Tijd Gewogen Gemiddelde = de gemiddelde blootstelling over een bepaalde tijdsduur.
[2] Scientific Committee on Occupational Exposure Limit values (SCOEL). Dit is een commissie van de Europese Unie 
die adviseert over grenswaarden in de werkomgeving. Voor deze grenswaarden is gekozen omdat er geen recente 
waarden van de Gezondheidsraad beschikbaar zijn.
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3.3 Arbeidshygiënische strategie
De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden 
genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat 
wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd. De arbeidshygiënische strategie 
ziet er als volgt uit:

• Bronmaatregelen: De werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem 
wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

• Collectieve maatregelen: Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet 
de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico's te verminderen. 
Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.

• Individuele maatregelen: Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) 
geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen 
nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen 
(taakroulatie).

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: Als de bovenste drie maatregelen geen of 
onvoldoende effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis 
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: adembescherming, 
oorbeschermers en lasbrillen.

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische 
volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden dp hoger niveau 
onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is 
alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn 
(technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs- 
principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Bovendien moet de werkgever 
ook daarna actief blijven zoeken naar oplossingen van een hoger niveau.

Kankerverwekkende stoffen
Chroom VI is aangemerkt als kankerverwekkende stof. Voor kankerverwekkende 
stoffen geldt een verplichting om blootstelling te voorkomen. Als dit technisch niet 
mogelijk is moeten er beheersmaatregelen worden getroffen om de blootstelling zo 
laag mogelijk te laten zijn. Hierbij geldt de laatste stand der techniek.
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Meetstrategie

4.1 Meetmethode en apparatuur
Op 25 maart en 6 december 2013, 13 maart 2014, 27 januari en 18 februari 2015 
zijn er metingen verricht door actieve bemonstering. Dit zijn metingen met 
luchtpompen die gedurende een vaste periode omgevingslucht door een filter 
zuigen. Deze meetmethode stelt de gemiddelde concentratie over een bepaalde 
tijdsperiode vast. De concentratie inhaleerbaar stof en concentraties metalen zijn 
gemeten met een PAS luchtpomp (debiet 2,1 liter/minuut) gekoppeld aan een PAS6- 
kop met daarin een MCE-filter. De concentratie chroom-VI is gemeten met een PAS 
luchtpomp (debiet 2,1 liter/minuut) gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een 
PVC-filter. Voorafgaand en na monstername zijn de luchtpompen gekalibreerd met 
een NMI-gekeurde kalibrator en eventuele afwijkingen zijn conform EN 12322 en EN 
129193 beoordeeld. De analyses zijn verricht door RPS Analyse BV (geaccrediteerd 
conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000), waarbij de lasrook gravimetrisch/conform 
MDHS 14/3 geanalyseerd wordt, de analysemethode ICP/MS is toegepast voor de 
metalen en colorimetrie/NIOSH 7600 voor de Chroom VI.

4.2 Uitvoering van de metingen
De volgende processen zijn bemeten:

• Pantseraluminium lassen
• Pantserstaal lassen met elektrodes
• Lassen in kleine ruimtes
• Snijden van pantserstaal

Er zijn metingen uitgevoerd naar zowel inhaleerbaar stof als de concentratie 
metalen. Per proces is er 1 persoonsgebonden meting binnen de overdrukhelm 
uitgevoerd om de blootstelling van de medewerker te bepalen en 1 
persoonsgebonden meting buiten de overdrukhelm om de vrijgekomen 
lasrook/elementen te bepalen. Daarbij zijn er 2 stationaire metingen uitgevoerd, 
één op 1,5 tot 2 meter en één op 4 tot 5 meter afstand van de laswerkzaamheden 
om de verspreiding in de ruimte te meten. Daarnaast is er een stationaire meting 
naar Chroom-VI bij het pantserstaal lassen op 1 meter afstand uitgevoerd. Er is een 
worst-case-scenario bemeten om zo de maximale dagblootstelling te bepalen.

De metingen zijn voor een langere tijdsduur uitgevoerd dan de normale lasduur per 
dag, omdat op deze wijze alle detectielimieten gehaald zijn. Hierdoor kan met 
zekerheid gesteld worden of er sprake is van blootstelling.

4.3 Blootstellingsbepaling
Omdat metingen een momentopname zijn, wordt de beoordeling van de 
meetresultaten uitgevoerd conform NEN-EN-689L Kern van de beoordeling is dat op 
basis van het aantal uitgevoerde metingen en de gemeten luchtconcentratie al dan 
niet vervolgstappen noodzakelijk zijn. In dit geval zijn drie metingen uitgevoerd. Als 
er een of twee metingen uitgevoerd worden dienen deze vanwege de lagere 
betrouwbaarheid door de kleinere hoeveelheid metingen, lager te zijn dan 10% van 
de grenswaarde. Bij drie metingen of hoger is de betrouwbaarheid groter. De 
blootstelling ligt onder de grenswaarde wanneer de blootstelling van minstens drie

1 “Werkplekatmosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van 
chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie”
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verschillende werkperioden kleiner of gelijk aan 25% is of als de blootstelling tijdens 
drie verschillende werkperiodes afzonderlijk kleiner of gelijk zijn aan 100% en het 
geometrisch gemiddelde (GM) van alle metingen kleiner of gejijk is aan 50%. In het 
laatste geval is het noodzakelijk periodieke metingen uit te voeren.
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Onderzoeksresultaten

Op 25 maart en 6 december 2013, 13 maart 2014 en 27 januari en 18 februari 2015 
zijn er per scenario per meetdag 2 stationaire metingen (1,5-2 meter en 4-5 meter) 
en twee persoonsgebonden metingen uitgevoerd (op 25 maart een 
persoonsgebonden meting). Ook is er op de eerste meetdag bij het scenario 
pantserstaal lassen een chroom-VI meting uitgevoerd waarom niet vaker en ook 
niet bij andere processen aan pantserstaal?. De hoeveelheid lasrook is bepaald naar 
de totale hoeveelheid stof op het filter.

De gemeten hoeveelheden zijn berekend over een tijdgewogen gemiddelde van 8 
uur. De aangegeven kleur geeft de verhouding tot de grenswaarde weer conform 
paragraaf 4.3: groen is onder 25% van de grenswaarde, oranje tussen de 25 en 
100% en rood boven 100% van de grenswaarde.

Een aantal metingen (deze waar een "<" voor staat) zijn onder de detectieiimiet 
gebleven. De exacte blootstelling is hierdoor niet bekend. De getoonde 
concentraties moeten derhalve beschouwd worden als maximaal mogelijke 
concentratie.

5.1 Pantseraluminium lassen
In tabel 1 t/m 4 staan de resultaten van de metingen bij het proces 
pantseraluminium lassen.

Tabel 1: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen persoonsgebonden buiten 
overdrukhelm in ug/m^
Proces Grens

waard
e

Relatieve waarde (meetduur gelijk 
aan daqblootsteliinq)

Blootstelling 8 uur TGG (bij 2 uur 
lassen)

GM

25-03-
2013

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

25-03-
2013

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

Meetduur
(min) 170 267 165 152

Lasrook
(stof) 1000 4620 3480 5850 3240

Aluminiu
m

50 857 860 820 330

Cadmium 5 < 0,28 < 0,18 < 0,28 < 0,31
Chroom 500 2,21 23 21 8,2
Koper 100 1,66 8,8 9,1 2,2
Lood 150 < 0,55 0,54 1,1 < 0,62
Mangaan 1000 4,98 47 25 15
Nikkel 10 1,22 14 11 6,4 m¥m
Wolfraam 5000 < 1,38 < 0,89 4 < 1,5 mm

Pagina 12 van 25



Definitief | Blootstellingsbeoordeling lasrook Matlogco/afdeling Techniek | 27 augustus 2015

Tabel 2: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen persoonsgebonden onder 
overdrukhelm in ug/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde 
(meetduur gelijk aan 
daqblootstellinq)

Blootstelling 8 uur TGG 
(bij 2 uur lassen)

GM

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

Meetduur
(min)

277 165 152

Lasrd'ok
(stof)

1000 820 1040 860

Alumtniu
m

50 230 110 21

Cadmium 5 < 0,17 < 0,29 < 0,31 ^oHS
Chroom 500 7,9 1,6 0,42
Koper 100 3,1 1,7 0,7 mwm wie AQ‘f39^M
Lood 150 < 0,34 < 0,58 < 0,61 mmmMS
Manqaan 1000 21 2,6 2,5 Mill
Nikkel 10 4,4 1,4 0,76 '■' i’-i' ' ^SS'rl'9j^
Wolfraam 5000 < 0,85 < 1,5 < 1,5 -:aöv3ü

Tabel 3: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen 1,5-2 meter van activiteit in 
ug/m^
Proces Grens Relatieve waarde Blootstelling 8 uur TGG GM

waarde (meetduur gelijk aan (bij 2 uur lassen)
dagblootstelling)
l,5m 2m 2m l,5m 2m 2m
25-03- 13-03- 27-01- 25-03- 13-03- 27-01-
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Meetduur
(min)

166 384 243

Lasrook
(stof)

1000 560 520 670

Aluminiu
m

50 280 14 27 1
Cadmium 5 < 0,280 < 0,12- < 0,2 LirfijBa 'R^olo^
Chroom 500 1,23 10 ' 0,64

<iWi!JpSfiSP5£WJE)
=:-4^Ö,'16-,.:ffl »ib”^

Koper 100 0,363 3,8 1,1 ®I95M;
Lood 150 < 0,559 < 0,25 < 0,39 MinKM
Mangaan 1000 1,73 30 1,2 ■■[oiÈÊ) ' J
Nikkel 10 0,335 6,9 1,4 mwm mmmWolfraam 5000 < 1,40 < 0,61 < 0,98 mmm «r2ia
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Tabel 4: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen 4-5 meter van activiteit in 
ug/m^

Proces Grens
waarde

Relatieve waarde 
(meetduur gelijk aan 
daqblootstellinq)

Blootstelling 8 uur TGG 
(bij 2 uur lassen)

GM

4m
25-03-
2013

5m
13-03-
2014

5m
27-01-
2015

4m
25-03-
2013

5m
13-03-
2014

5m
27-01-
2015

Meetduur
(min)

162 370 243

Lasrook
(stof)

1000 610 0,42 750

Aluminium 50 235 12 16 - '3-o’'
Cadmium 5 < 0,290 < 0,13 < 0,2
Chroom 500 0,956 4,6 0,36 mwm mmmwm
Koper 100 0,464 4,2 0,79 *: 1 1/1 ’ ** ' tmm
Lood 150 < 0,579 < 0,26 < 0,39 mmi
Mangaan 1000 1,33 13 0,39 mmmNikkel 10 0,493 6,6 0,85 »t12/‘ 1.7' »ir«i
Wolfraam 5000 < 1,45 < 0,64 < 0,98

5.2 Pantserstaal lassen
In tabel 5 t/m 8 staan de resultaten van de metingen bij het proces pantserstaal 
lassen.

Tabel 5: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen persoonsgebonden buiten 
overdrukhelm in pg/m^
Proces Grens

waard
e

Relatieve waarde (meetduur gelijk 
aan daqblootstellinq)

Blootstelling 8 uur TGG (bij 2 uur 
lassen)

GM

25-03-
2013

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

25-03-
2013

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

Meetduur
(min)

318 203 129 157

Lasrook
(stof)

1000 1000 12240 10950 3210

Aluminiu
m

50 29,5 360 570 120

Cadmium
5 <

0,148 < 0,23 < 0,38 < 0,3

Chroom 500 14,8 500 280 62 . i25' ' s i

Koper 100 1,62 9 4,2 5,1 • •
Lood 150 < 0,3 1,1 4,5 < 0,59 ras
Mangaan 1000 51,7 1400 930 200 sfsia«Ml 1^1
Nikkel 10 4,87 160 83 39
Wolfraam

5000 <
0,738 < 1,2 < 1,9 < 1,5
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Tabel 6: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen persoonsgebonden onder 
overdrukhelm in pg/m^
Proces Grens

waard
e

Relatieve waarde (meetduur 
gelijk aan dagblootstelling)

Blootstelling 8 uurTGG (bij
2 uur lassen!

GM

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

13-03-
2014

27-01-
2015

22-07-
2015

Meetduur
Tmin)

289 129 157

Lasrook
fstof)

1000 260 260 330

Aluminium 50 14 < 7,3 12 SUM
Cadmium 5 < 0,16 < 0,37 < 0,3 mmm
Chroom 500 8,2 < 0,37 1,1 ^0*091 SolS
Koper 100 1,2 < 0,37 0,43 MM
Lood 150 < 0,33 < 0,73 < 0,59 »ita ifjfa
Mangaan 1000 20 < 0,37 3,2 «TH®rob9-;.:;o,8o'..
Nikkel 10 7 < 0,37 0,77
Wolfraam 5000 < 0,82 < 1,8 < 1,5

Tabel 7: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen 1,5-2 meter van activiteit in pg/m^
Proces Grens Relatieve waarde (meetduur Blootstelling 8 uurTGG (bij 2 GM

waarde gelijk aan dagblootstelling) 1 uur lassen)
2m l,5m 2m 2m l,5m 2m
25-03- 13-03- 27-01- 25-03- 13-03- 27-01-
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Meetduur
(min)

360 377 161

Lasrook
(stof)

1000 80 440 620

Aluminium 50 17,0 11 15 Mils
Cadmium 5 < 0,131 < 0,12 < 0,3

1ii

Chroom 500 0,943 8,9 0,68 ^m.mm^ mmsKoper 100 0,249 4,3 2,3 ^^sll
Lood 150 < 0,262 < 0,25 < 0,59
Mangaan 1000 2,1 26 0,8 mmmNikkel 10 0,694 7,3 2,9 ie»
Wolfraam 5000 < 0,655 < 0,62 < 1,5 ^oHi i^>2.ll
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Tabel 8: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen 5 meter van activiteit in ug/m^
Proces Grens Relatieve waarde (meetduur Biootsteliing 8 uur TGG (bij 2

waarde gelijk aan dagblootstelling) uur lassen)
25-03-2013 27-01-2015 25-03-2013 27-01-2015

Meetduur (min) 362 164

Lasrook (stof) 1000 70 320 O.-'
Aluminium 50 5,48 13
Cadmium 5 < 0,130 < 0,29
Chroom 500 0,548 0,3
Koper 100 1,19 1,2
Lood 150 < 0,261 < 0,58
Mangaan 1000 1,00 0,68
Nikkel 10 0,313 1,8
Wolfraam 5000 < 0,652 < 1,5 ^^mmm

5.3 Pantserstaal snijden
In tabel 9 t/m 11 staan de resultaten van de metingen bij het proces pantserstaal 
snijden. Tijdens dit proces wordt geen laskap gedragen.

Tabel 9: Resultaten metingen proces pantserstaal snijden persoonsgebonden in pg/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde 
(meetduur geiijk aan 
dagblootstelling)

Biootsteliing 8 uur TGG (bij
2 uur snijden)

GM

25-03-
2013

13-03-
2014

27-01-
2015

25-03-
2013

13-03-
2014

27-01-
2015

Meetduur
(min) 126 278 206

1

Lasrook
(stof)

1000 1120 2110 990

Aluminium 50 44,8 28 34 mui msCadmium 5 < 0,373 < 0,17 < 0,23 xmm MM
Chroom 500 2,57 8 2 MQ?9S
Koper 100 11,9 31 10 ësSSs^/Vi mmsm
Lood 150 < 0,746 < 0,34 < 0,46 sMq1.?9M

w,Vf®ï»iK2i©5K15I

mimiM
Mangaan 1000 3,06 14 4,3 mmm
Nikkei 10 16,4 50 14
Wolfraam 5000 < 1,86 < 0,84 < 1,2
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Tabel 10: Resultaten metingen proces pantserstaal snijden 1,5-2 meter van activiteit in ug/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde (meetduur 
qeliik aan daqblootstellinq)

Blootstelling 8 uurTGG (bij
2 uur snijden)

GM

l,5m 2m 2m l,5m 2m 2m
25-03- 13-03- 27-01- 25-03- 13-03- 27-01-
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Meetduur
(min)

125 372 286

Lasrook f.
(stof)

1000 < 190 260 1000 wmm
Aluminium 50 < 9,28 3,5 32 SioS
Cadmium 5 < 0,371 < 0,13 < 0,17 mwmChroom 500 1,00 2,2 1,2 Soaom?
Koper 100 4,08 3,5 6,6 mmLood 150 < 0,742 < 0,25 < 0,34
Mangaan 1000 1,26 6,6 2,4
Nikkel 10 7,05 5,4 9,4 WÊ^mmmWolfraam 5000 < 1,86 < 0,63 < 0,85 iffSSMM

Tabel 11: Resultaten metingen proces pantserstaal snijden 5 meter van activiteit in up/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde (meetduur 
gelijk aan daqblootstellinq)

Blootstelling 8 uur TGG (bij
2 uur snijden)

25-03-2015 13-03-2014 25-03-2015 13-03-2014
Meetduur (min) 125

i
237

Lasrook (stof) 1000 < 190 260
Aluminium 50 22,2 < 4
Cadmium 5 < 0,375 < 0,2
Chroom 500 0,789 2,7
Koper 100 1,99 3,2 =-'v"=05V:^;=^''

Lood 150 < 0,751 < 0,4
Mangaan 1000 0,638 8,2
Nikkel 10 3,27 4,5 1 ",i:i..
Wolfraam 5000 < 1,88 < 1 ^Kk.'0:47,.\'
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5.4 Lassen in besloten ruimte
In tabel 12 t/m 15 staan de resultaten van de metingen bij het proces lassen in 
besloten ruimte.

Tabel 12: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen persoonsgebonden In besloten 
ruim te bulten overdrukhelm In pq/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde (meetduur 
gelijk aan dagblootsteliing)

Blootstelling 8 uur TGG 
(bij 2 uur lassen)

GM

6-12-
2013

27-1-
2015

18-2-
2015

6-12-
2013

27-1-
2015

18-2-
2015

Meetduur
Imin)

361 145 142

Lasrook
(stof)

1000 3400 2000 490 mm
Aluminium 50 190 77 7,8
Cadmium 5 0,25 < 0,33 < 0,33 ^o.foM ^•Ü08i
Chroom 500 30 29 0,6 mmwiKoper 100 3,3 1,3 1,7 '-j;.-0;48^

Lood 150 5,1 < 0,65 < 0,66
Mangaan 1000 26 82 2,8 l-v
Nikkel 10 7,2 7,1 2,9 mmWolfraam 5000 < 0,66 < 1,6 < 1,6 WmMQi

Tabel 13: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen persoonsgebonden In besloten 
ruimte onder overdrukhelm In pq/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde (meetduur 
geiijk aan dagblootsteiiing)

Biootstelling 8 ui 
(bij 2 uur lassen

jrTGG GM

6-12-
2013

27-1- 2015 18-2-
2015

6-12-
2013

27-1-
2015

18-2-
2015

Meetduur
(min)

361 145 142

Lasrook
(stof)

1000 830 420 760

Aluminium 50 38 < 6,5 15
Cadmium 5 < 0,13 < 0,33 < 0,34 ^MHÏi MjBfflï!?SSJ3yKWf3ïJ

^ïölaea
Chroom 500 22 1,3 0,54

/ •-'JQiEiiVï wm
Koper 100 0,72 < 0,33 0,66 mwm ^WM ^ïolLëii
Lood 150 0,69 < 0,65 < 0,69 mm Wmm
Mangaan 1000 34 3,2 1
Nikkei 10 3,7 0,45 0,68 »Ït9.3!S mmi
Woifraam 5000 < 0,65 < 1,6 < 1,7 feao^30,J
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Tabel 14: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen in besloten ruimte 1,5-2 meter van 
activiteit in ug/m^
Proces Grens

waarde
Relatieve waarde (meetduur 
qelijk aan daqblootstellinq)

Blootstelling 8 uur TGG 
(bij 2 uur lassen)

GM

l,5m 2m 2m l,5m 2m 2m
6-12- 27-1- 18-2- 6-12- 27-1- 18-2-
2013 2015 2015 2013 2015 2015

Meetduur
(min) 483 204 260

Lasrook
(stofl

1000
1

580 300 150

Aluminium 50 26 5,6 < 3,8
Cadmium 5 < 0,099 < 0,23 < 0,19 mm KfotUl
Chroom 500 15 2,9 < 0,19
Koper 100 0,35 < 0,23 < 0,19
Lood 150 0,63 < 0,46 < 0,38 iii^ï
Manqaan 1000 18 9,7 0,47 ilolS
Nikkel 10 3,0 0,54 < 0,19
Wolfraam 5000 < 0,50 < 1,2 <0.94

Tabel 15: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen in besloten ruimte 5 meter van 
activiteit in pg/m^
Proces Grens

waarde

i

Relatieve waarde (meetduur 
qelijk aan daqblootstéllinq)

Blootstelling 8 uur TGG 
(bij 2 uur lassen)

GM

6-12-
2013

27-1-
2015

18-2-
2015

6-12-
2013

27-1-
2015

18-2-
2015

Meetduur
(min)

485
1

202 259

Lasrook
(stof)

1000 310 460 110

Aluminium 50 9,2 17 < 3,7 mms
Cadmium 5 < 0,097 < 0,23 < 0,19 ^M0.6Ï

Chroom 500 5,7 8,3 < 0,19
Koper 100 0,18 < 0,23 < 0,19 M®,05S1 ^ïiSllMia
Lood 150 0,50 < 0,46 < 0,37 ^&M9l
Manqaan 1000 8,4 27 0,43
Nikkel 10 1,1 1,3 < 0,19 Mms^l33saWfPi
Wolfraam 5000 < 0,48 < 1,2 < 0,93 mwM
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5.5 Chroom-VI metingen
In tabel 16 staan de resultaten van de Chroom-VImetingen bij het proces 
pantserstaal lassen.

Tabel 16: Resultaten Chroom-VI metingen 6 december 2013
Meetduur
(min)

Grens
waarde

1,5 meter van
activiteit
(pg/m^)

1,5 m van 
activiteit bij 2 
uur
werkzaamheden

Chroom-VI 10 uq/rr?

5.6 Observaties
• Er komt een behoorlijke rookpluim boven de werkplek en afscherming uit, zie 

foto 5. Foto is gemaakt bij pantseraluminium lassen, maar waarneming is ook 
op andere meetdag bij pantserstaal lassen gemaakt.

• Het lasgordijn is niet altijd gesloten tijdens laswerkzaamheden, zie foto 5
• Er wordt gebruik gemaakt van zowel ruimte-afzuiging als puntafzuiging bij de 

bron.
• Er wordt gebruik gemaakt van een overdrukhelm. Deze is niet altijd 

aangesloten, wat de positieve eigenschappen teniet doet.
• Tijdens de metingen worden de laswerkzaamheden regelmatig afgewisseld met 

hameren, slijpen en borstelen.
• De afzUiging staat regelmatig relatief ver van de las. Motivatie hiervoor is dat 

anders het argon ongewenst wordt afgezogen en de kwaliteit van de las lager 
wordt.

• Er is geconstateerd dat soms het gezicht van de medewerker tussen het laswerk 
en de puntafzuiging zit. Hierdoor zit men in de luchtstroom en is de afzuiging 
niet effectief.

• Bij sommige medewerkers is geconstateerd dat de laskap soms erg snel omhoog 
wordt gedaan, terwijl de lasrook nog niet volledig afgezogen is.

fel

Foto 5: Rookpluim boven werkplek Foto 6: medewerker met niet-aangesloten 
laskap
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Analyse

In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde resultaten 
geanalyseerd. Hierbij wordt aangegeven of gestelde grenswaarden worden 
overschreden, en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Ook worden eventuele 
onzekere factoren besproken.

6.1 Pantseraluminium lassen
Bij het pantseraluminium lassen wordt gebruik gemaakt van een overdrukhelm met 
deeltjesfilter. De resultaten laten zien dat de gemeten hoeveelheden lasrook en 
aluminium bij de lasser buiten de overdrukhelm de grenswaarde overschrijden.

De waardes onder de helm blijven onder de 25% van de grenswaarde, met 
uitzondering van de waardes aluminium, waarvan de méetseries een geometrisch 
gemiddelde tussen de 25 en 50% van de grenswaardes geven. De laatste 
meetsessie is er met zowel een deeltjesfilter als een actief koolstoffilter gewerkt, 
wat een aanzienlijk lagere waarde aluminium in de kap geeft, van 10,5% van de 
grenswaarde.

Op zowel 2 als 5 meter afstand is bij de eerste meting de grenswaarde voor 
aluminium overschreden terwijl op de andere meetdagen de concentraties beneden 
10% zijn. De overige waardes zijn op de verschillende dagen redelijk gelijk. Deze 
meetwaardes liggen dus waarschijnlijk niet aan niet goed werkende ventilatie, 
mogelijk wel aan andere werkzaamheden achter het rode plastic, te zien op foto 7.

Doordat de mogelijke beheersmaatregel (het gebruiken van dubbele filters) tijdens 
de laatste meting getest is en dit goede resultaten geeft, lijkt dit voldoende om de 
hoeveelheid aluminium onder de kap te verminderen.
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Foto 7; mogelijk andere werkzaamheden achter het rode plastic. In de cirkel staat de meter.

6.2 Pantserstaal lassen
Bij het pantserstaal lassen wordt in de overdrukhelm gebruik gemaakt van een 
deeltjesfilter in combinatie met een gas-en dampfilter (koolstoffilter).
Onder de lashelm blijven alle gemeten waardes onder de 10% van de grenswaarde, 
waarmee de blootstelling beheerst is. Buiten de kap is het geometrisch gemiddelde 
van de gemeten waardes lasrook boven de 100% en de gemeten waardes nikkel en 
aluminium tussen de. 50 en 100%. Op deze plek worden geen medewerkers bloot 
gesteld, zolang ze de lashelm op hebben. Deze waardes tonen de effectiviteit en 
noodzaak van de lashelm met overdruk aan.

6.3 Pantserstaal snijden
Tijdens het snijden wordt een beschermende bril gedragen als PBM. Er is geen 
sprake van adembescherming. Tijdens het snijden staat de medewerker op 
ongeveer 1 meter afstand en hij bukt regelmatig om het werkstuk goed te kunnen 
zien. Er is geen sprake van bronafzuiging.

De persoonsgebonden gemeten waardes voor nikkel komen op 13 maart boven de 
100% van de grenswaarde. Ook op andere dagen is deze verhoogd. Waardoor deze 
op 13 maart duidelijk hoger is dan de andere dagen is niet vast te stellen, er zijn 
geen andere gedragingen of afwijkingen geconstateerd. Aangezien er sprake is van 
overschrijding van de grenswaarde voor nikkel dienen er maatregelen genomen te 
worden.

De gemeten waardes voor lasrook komen niet onder de 25% van de grenswaarde, 
maar blijven wel onder de 100% van de grenswaarde met een geometrisch 
gemiddelde van onder de 50%. Hierdoor is conform de NEN 689 het waarschijnlijk 
dat de blootstelling onder de grenswaarde blijft, maar omdat de marge zodanig 
klein is, dient dit periodiek gemonitord te worden.
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Op vijf meter afstand zijn zowei de gemeten waardes nikkel als aluminium op 1 
meetdag net boven de 10%. Aangèzien op deze plek maar twee metingen zijn 
uitgevoerd, kan er niet met zekerheid gesteld worden dat de waardes onder de 
grenswaarde blijven.

Er is bij de eerste meting gesneden met water in de bak. Normaal gesproken wordt 
dit zonder water gedaan vanwege de scheurvorming die ontstaat door opspattend 
water. Dan is er volgens de medewerkers ook sprake van meer rookontwikkeling.
Bij de tweede én derde meting is er zonder water gemeten. Er is geen significant 
verschil ih de meetwaardes terug te zien.

6.4 Lassen in besloten ruimte
Bij het pantserstaal lassen wordt in de overdrukhelm gebruik gemaakt van een 
deeltjesfilter in combinatie met een gas-en dampfilter (koolstoffiiter).
Uitgezonderd de waardes buiten de overdrukhelm blijven alie gemeten elementen 
onder de 25% van de grenswaardes. Aangezien er buiten de overdrukheim geen 
medewerker wordt blootgesteld kan gesteld worden dat tijdens dit proces de 
grenswaarde niet wordt overschreden en de huidige maatregelen afdoende zijn.

6.5 Chroom VI
De indicatieve concentratie chroom-VI, weergegeven in tabel 16, is lager dan de 
detectielimiet en blijft daarmee ruim onder de grenswaarde. Ook biijft de indicatieve 
concentratie onder de 10% van de voorgesteide grenswaarde.

6.6 Blootstelling van de omgeving
De metingen bij de processen pantserstaal lassen en pantserstaal lassen In besloten 
ruimte op 1,5-2 en 4-5 meter afstand biijven onder 25% van de grenswaarde en 
daarmee komt op deze afstanden de blootsteiling van eventuele medewerkers die 
daar werkzaam zijn niet boven de grenswaarde.
Bij het proces pantseraluminium lassen komt ook op 1,5-2 meter en 4-5 meter 
afstand de gemeten hoeveelheid aluminium de eerste meetdag boven de 
grenswaarde. Op de tweede en derde meetdag zijn de gemeten hoeveelheden ruim 
binnen de norm. Waarschijnlijke oorzaak zijn andere werkzaamheden met 
aluminium in de ruimte.
Bij het proces pantserstaal snijden blijven ook de gemeten hoeveeiheden op 1,5-2 
meter en 4-5 meter niet onder de 25% van de grenswaarde, maar wel onder de 
100% van de grenswaarde met een geometrisch gemiddelde onder de 50%. De 
blootstelling van medewerkers werkzaam in de omgeving komt niet boven de 
grenswaarde, maar dit moet periodiek gemonitord worden.
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Conclusie en aanbevelingen

Dit onderzoek is uitgevoerd door het CEAG met als doel om de las/snijprocessen die 
niet met de verbetercheck beoordeeld kunnen worden te beoordelen en de 
verspreiding van lasrook in de ruimte te bepalen.
Dit hoofdstuk geeft de conclusie van het onderzoek en aanbevelingen.

7.1 Conclusie
Bij Matlogco/afdeling Techniek locatie Leusden zijn de volgende losprocessen 
bemeten:
• Pantseraluminium lassen
• Pantserstaal lassen
• Pantserstaal snijden
• Pantserstaal lassen in besloten ruimte

7.1.1 Beoordeling lasser
Uit de resultaten van drie metingen blijkt dat de lasser onder de lashelm bij het 
proces pantseraluminium lassen blootgesteld wordt aan waardes aluminium tussen 
de 20 en 50% van de grenswaarde, maar bij de laatste meting is gebruik gemaakt 
van zowel een deeltjes als een actief koolfilter wat een significante verlaging van de 
blootstelling geeft.
Bij het proces pantserstaal snijden blijft de blootstelling van de medewerker die dit 
proces uitvoert tijdens de drie metingen onder de grenswaarde, maar wel boven de 
25%. Het geometrisch gemiddelde van de drie metingen blijft wel onder 50% van 
de grenswaarde. Conform NEN 689 betekent dit dat er periodieke metingen plaats 
dienen te vinden om zeker te blijven dat de blootstelling onder de grenswaarde 
blijft.

Bij de processen pantserstaal lassen en pantserstaal lassen In besloten ruimte 
blijven de metingen onder de 25% van de grenswaarde. Daarmee is het 
aannemelijk dat er geen risico is voor de gezondheid zolang de huidige maatregelen 
(overdrukhelm met deeltjesfilter en gas- en dampfilter, ruimteventilatie en 
bronafzuiging) gehandhaafd blijven.

De hoge meetwaardes buiten de lashelm geeft duidelijk de effectiviteit en de 
noodzaak van de lashelm met overdruk aan.

7.1.2 Beoordeling medewerkers in de omgeving van de lasser
De omgevingsmetingen zijn zowel op 1,5-2 meter van de lasser als op 4-5 meter 
van de lasser uitgevoerd.
Voor de medewerkers in de omgeving van de processen pantserstaal lassen en 
pantserstaal lassen in besloten ruimte blijft de blootstelling ruim onder de 
grenswaarde.

Voor de medewerkers in de omgeving van het proces pantserstaal snijden blijft de 
blootstelling onder de grenswaarde, maar komt wel boven de 25%. Aangezien het 
geometrisch gemiddelde onder de 50% blijft dienen er ook voor de medewerkers in 
de omgeving van het proces pantserstaal snijden periodieke metingen uitgevoerd te 
worden.
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Voor de medewerkers in de omgeving van het proces pantseraluminium lassen komt 
de blootstelling aan aluminium op zowel 1,5-2 meter als op 4-5 meter afstand 
boven de grenswaarde tijdens de eerste meting. Waarschijnlijk is er sprake geweest 
van andere werkzaamheden met aluminium in de nabijheid van de meters.

7.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de uitgevoerde metingen en analyse wordt het volgende 
geadviseerd:

• Bij het pantseraluminium lassen dient zowel een deeltjesfilter als een 
koolstoffilter gebruikt te worden. Uit de laatste metingen blijkt dit effectief.

• Op dit moment is de blootstelling aan nikkel bij het pantserstaal snijden boven 
de grenswaarde, en is de blootstelling aan lasrook boven de 25% van de 
grenswaarde. Om de blootstelling te verlagen is het aan te bevelen om 
bronafzuiging toe te passen. Na nemen van deze maatregel zal de situatie 
opnieuw bemeten moeten worden om te kijken of het gewenste effect bereikt is.

• Er dient continue aandacht te zijn voor voorlichting aan de lassers en toezicht op 
hun werkmethodes door de leidinggevende. Hierbij dient specifiek gelet te 
worden op het gebruik van de ventilatie-unit bij de overdrukhelm, gebruik van 
de juiste filters en verversing hiervan, de positie van de puntafzuiging, positie 
van het hoofd ten opzichte van het werkstuk en de puntafzuiging en hoe snel de 
overdrukhelm afgezet wordt na het lassen (min. 5 secondes).
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Inleiding

1.1 Aanleiding
Op de Soldaat Ketting Olivierkazerne te Soesterberg, bij de IP VTS IG 
Bewerkingstechniek, worden de basisopleidingen en herhalingsopleidingen lasser 
gegeven. De laspraktijk wordt geoefend in 1 grote ruimte, waar meerdere lasboxen 
gesitueerd zijn. Hier worden de lasprocessen MIG/MAG lassen, TIG lassen en 
booglassen met beklede elektrode (BMBE) beoefend. Hierbij wordt vooral staal, 
aluminium, pantserstaal en pantseraluminium gelast en in mindere mate ook RVS. 
Wel zijn er plannen om de opleiding RVS lassen naar deze locatie te krijgen, 
waardoor mogelijk de intensiteit RVS lassen wordt verhoogd.
Als onderdeel van de lasopleiding wordt er ook regelmatig geslepen en gefreesd. In 
een aparte box in de ruimte wordt het pantserstaal geslepen. Aan een werkbank in 
de ruimte wordt het aluminium gefreesd. Dit gebeurt op gescheiden locaties i.v.m. 
vorming van explosieve verhoudingen.

Op dit moment is het onbekend in hoeverre de huidige maatregelen bij het lassen 
afdoende zijn om blootstelling aan Iasrook bij het OTCLog te voorkomen.

Voor de beoordeling van Iasrook is de verbetercheck Iasrook van 5x beter 
ontwikkeld. Dit is een door de Inspectie SZW goedgekeurd middel om de 
blootstelling te beoordelen zonder daadwerkelijk te meten. In dit geval is om de 
volgende redenen gekozen om toch te meten:

De verbetercheck is gebaseerd op meetgegevens van 1554 lasrookmetingen en 
2119 metaalmetingen, maar hierbij zijn niet de blootstelling bij pantserstaal en 
pantseraluminium onderzocht. Het is dus niet zeker dat de verbetercheck voor 
deze lasprocessen accuraat is.
De geschatte inschakelduur van de lasapparatuur zit rond de 15%. Bij meer dan 
15% dient de ventilatie verdubbeld te worden. Metingen kunnen meer inzicht 
geven of de huidige ventilatiecapaciteit voldoende is.

1.2 Probleemstelling
Met de verbetercheck is het niet mogelijk om een risicobeoordeling uit te voeren. De 
blootstelling van de lasser (met PBM) en de medewerkers in de omgeving aan 
Iasrook en zijn bestanddelen is onbekend voor werkzaamheden met 
pantseraluminium, pantserstaal en RVS.

Hierbij is de centrale vraag:
Wat is de blootstelling van de lasser (met PBM's) en de medewerkers in de 
omgeving aan Iasrook en zijn bestanddelen (en specifiek chroom VI) ten opzichte 
van de grenswaardes?

1.3 Doelstelling
Het doel van de metingen is om de blootstelling aan Iasrook en zijn componten 
tijdens las-, slijp- en freesprocessen conform NEN 689 te toetsen aan de 
grenswaarden.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt de situatie beschreven. In hoofdstuk drie worden de 
geldende normen omtrent blootstelling aan Iasrook en zijn componenten geschetst.
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en de effecten van blootstelling hier aan. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier de 
gekozen meetstrategie en de criteria waarnaar beoordeeld wordt toegelicht. In 
hoofdstuk vijf worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, waarna in 
hoofdstuk zes deze geanalyseerd worden. Hoofdstuk zeven vat het geheel samen in 
de conclusie en presenteert de aanbevelingen.
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Situatieschets

De lasopleiding vait onder de instructiegroep bewerkingstechniek, wat een 
onderdeel is van het instructiepeloton Voertuigtechnische systemen (IP VTS) van de 
school Techniek en Onderhoud (ST&O). Deze is verantwoordelijk voor de individuele 
opleidingen en trainingen van militair beroeps-, reserve- en burgerpersoneel voor 
onderhoud en herstelfuncties binnen de CLAS organisatie, en in beperkte mate voor 
de overige Operationele Commando's en buitenlandse krijgsmachten. Daarnaast 
dragen zij zorg voor de praktische opleiding van en voor personeel dat een civiel 
(primaire)beroepsopleiding volgt en ondersteuning hiervan met aanvullend 
theoretisch onderwijs. Als laatste is de ST&O verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de beroepspraktijkvorming (BPV) binnen het OTCLog van de opleidingen 
"Veiligheid en Vakmanschap"(VeVa) van de ROCa.

Het IP VTS bestaat sinds 1 juli 2013 en is tot stand gekomen door de reorganisatie 
van het Opleidings- en Trainingscommando Logistiek (OTCLog) waar de school 
Techniek en onderhoud een onderdeel van is.
Het IP VTS heeft tot doel cursisten op te leiden in de diverse vakgebieden.
Daarnaast levert zij op verzoek steun voor Trainingsondersteuning.
Het IP VTS bestaat, behalve uit de commandogroep, uit de volgende 
instructiegroepen (IG'n);

. Wielvoertuigen (WVTGN)
• Pantservoertuigen (PAVTGN)
• Geniematerieel (GNMAT)
• Bewerkingstechniek (BEWTECH)
. Basis Voertuig Techniek (BASIS \TTS)

De instructiegroep bewerkingstechniek, waar de lasopleiding onder valt, is belast 
met het geven van instructie voor metaalbewerking en Battle Damage Repair. Er 
worden opleidingen gegeven zoals draaien, plaatbewerken, lassen (NIL 
gecertificeerd niveau 1 t/m 3), STEK hardsolderen en onderwaterlassen.

De lasopleiding vindt plaats in ruimte 001, gebouw 03 op de Soldaat Ketting 
Olivierkazerne te Soesterberg. In deze ruimte zijn 20 lasboxen en twee las- 
instructieplaatsen gecreëerd, allen voorzien van bronafzuiging. Ook is er een 
speciale "box" in de ruimte waar pantserstaal geslepen wordt met push-pull 
afzuiging. Deze is verouderd en zal binnenkort vervangen worden. In de grote 
ruimte zelf wordt op een werkbank zonder afzuiging het pantseraluminium gefreesd. 
De leerlingen hebben beschikking tot een overdrukhelm met externe filterunit.
Er worden verschillende lesmethodes toegepast:

• Bij het pantserstaallassen wordt er met een beklede elektrode gelast.
Booglassen met beklede elektrode (BMBE) is een lasprocedé dat behoort tot het 
elektrisch booglassen. Hierbij wordt een afsmeltende elektrode gebruikt. Er 
wordt geen toegevoegd beschermgas gebruikt, omdat dat wordt gevormd uit de 
bekleding van de elektrode.
Bij BMBE wordt een constante stroom gebruikt (een zg. vallende of verticale 
stroombronkarakteristiek), in tegenstelling tot MIG/MAG-lassen, waar een 
constante spanning wordt gebruikt (een vlakke of horizontale
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stroombronkarakteristiek). Het materiaal dat gelast wordt is Arrhox 500t, met 
een Jungo 307 elektrode.

• Bij het pantseraluminium lassen wordt er gebruik gemaakt van MIG. Deze 
lastechniek wordt gerekend tot de categorie 'elektrisch booglassen'. Deze 
techniek werkt met een afsmeltende elektrode.
Bij MIG/MAG wordt een constante spanning gebruikt (een zg. vlakke of 
horizontale stroombronkarakteristiek), in tegenstelling tot TIG-lassen en lassen 
met beklede elektrode, waar een constante stroom wordt gebruikt (een vallende 
of verticale stroombronkarakteristiek).
MIG/MAG-lassen is tegenwoordig het meest gebruikte lasproces door zijn 
veelzijdigheid en snelheid.
Het materiaal dat gelast wordt is 7020 en AIMgS met lasdraad AIMg4,5Mn en 
AIMgS.

• Bij het RVS-lassen wordt gebruik gemaakt van TIG-lassen. Dit behoort tot de 
categorie 'elektrisch booglassen'. De techniek werkt met een niet-afsmeltende 
elektrode welke is gemaakt van wolfraam, waaraan soms kleine hoeveelheden 
andere stoffen worden toegevoegd om de kwaliteit van de lasboog te 
verbeteren. Lastoevoegmateriaal wordt apart, handmatig, in het smeltbad 
toegevoegd.

Bij dit lasproces wordt een constante stroomsterkte gebruikt. Er wordt een stabiele 
plasmaboog opgebouwd tussen elektrode en werkstuk, waarbij deze elkaar nooit 
aanraken. Er kan gelast worden met gelijkstroom (dan is de elektrode altijd 
negatief, anders zou hij smelten) of met wisselstroom.
In tegenstelling tot MAG-lassen wordt hier als beschermgas altijd een inert gas 
(edelgas) gebruikt, omdat andere gassen bij de zeer hoge temperaturen ontleden 
en reactieve stoffen geven die het materiaal aantasten.
Als materiaal wordt een 304-plaat gebruikt en lasdraad 316L als toevoegmateriaal. 

Tijdens het lassen wordt de lasnaad ook regelmatig bijgeslepen of gefreesd.
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Normen en effecten

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat lasrook is, en de effecten van lasrook en zijn 
bestanddelen op het menselijk lichaam zijn. Verder wordt besproken welke 
grenswaarden er gesteld zijn voor lasrook en zijn bestanddelen. Als laatste wordt de 
arbeidshygiënische strategie besproken.

3.1 Lasrook
Lasrook is een mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en 
aanverwante processen als slijpen, gutsen, snijden, etc. Met name de 
lastoevoegmaterialen, zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder, bepalen 
de samenstelling van de lasrook. De gassen die voorkomen in lasrook kunnen 
tijdens het lasproces bewust zijn toegevoegd als (be)schermgas (onder andere 
argon, helium, kooldioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (onder andere 
koolmonoxide, stikstofoxiden, ozon, fosgeen). Lasrook bevat slechts voor een klein 
deel het (verdampte) materiaal dat wordt gelast in de vorm van metaaloxiden. 
Daarnaast kan lasrook ook delen van oppervlaktebehandelingsmiddelen bevatten 
zoals verf, primer, menie, coatings, vet en ontvettingsmiddelen, die op het 
verwerkte materiaal aanwezig waren.

3.2 Effecten
De schadelijkheid van lasrook hangt ondermeer af van het soort lasproces, het 
materiaal dat wordt gelast en het lastoevoegingsmateriaal dat hierbij wordt 
gebruikt. Verder spelen de blootstellingsduur, het toepassen van 
beheersmaatregelen, de deeltjesgrootte en de gevoeligheid van de werknemer een 
rol bij het ontstaan van mogelijke gezondheidseffecten.

Bekende acute effecten van blootstelling aan lasrook zijn heesheid, keelpijn, 
irritaties aan de luchtwegen en ogen, ademnood, longoedeem, longontsteking en 
metaaldampkoorts.
Op de lange termijn kunnen ijzerdeeltjes zich ophopen in de longen. Dit brengt in 
sommige gevallen een verhoogde kans op longkanker met zich mee. Ook is een 
verhoogde kans op een miskraam vastgesteld bij vrouwen van roestvast-staal- 
lassers (rvs-lassers) en vrouwelijke rvs-lassers.

Bij sommige lasprocessen kunnen chroomverbindingen vrijkomen. Blootstelling aan 
chroomverbindingen kan leiden tot chronische bronchitis, bronchiale astma en 
pneumoconiose (stoflong). Daarnaast kan chroom, door zijn sensibiliserende 
vermogen, contacteczeem veroorzaken. Naast chroom kan tijdens het lassen 
chroom Vl-verbindingen vrijkomen. Chroom VI is kankerverwekkend met 
longkanker als belangrijkste effect, waarbij er geen sprake is van een veilige 
drempelwaarde. Voor dergelijke kankerverwekkende stoffen (genotoxisch) geldt de 
verplichting dat de blootstelling zo laag mogelijk moet zijn, maar in ieder geval 
beneden de wettelijke grenswaarde.

3.3 Grenswaarden
Lasrook kan als mengsel van ongedefinieerde samenstelling worden beschouwd. 
Hiervoor geldt een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m^ voor een 8-urige werkdag. 
Omdat de grenswaarde is gedefinieerd als inhaleerbare stofconcentratie, wordt de 
blootstelling lasrook bemeten aan de inhaleerbare fractie deeltjes in de rook. Een
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aantal bemeten metalen heeft een grenswaarde voor zowel inhaleerbare fractie als 
voor de respirabele fractie. Omdat In lasrook van beide fracties deeltjes aanwezig 
zijn, is in dit eerste indicatieve onderzoek 'worst-case' de strengere grenswaarde 
van de respirabele fractie aangehouden terwijl de (grotere) inhaleerbare fractie Is 
gemeten. Zie hiervoor de toegepaste methode in §4.1.

Metalen
In de lasrook kunnen bijzondere componenten voorkomen, zoals metalen, waarvoor 
specifieke grenswaarden vastgesteld zijn. De volgende metalen zijn bemeten om te 
toetsen aan de hierbij genoemde grenswaarden:

Aluminium 7429-90-5 1000 (in rook) 
5000 (In stof)

Beryllium 7440-41-7
Boor 7440-42-8 750
Chroom 7440-47-3 500
Chroom VI 
(oplosbare 
verbindingen)

18540-29-9 10 (20 pg/m^ 15 min TGG)

Fosfor (wit) 7723-14-0
Ijzer 7439-89-6 3.000 (respirabel)
Koper 7440-50-8 100
Lood 7439-92-1 150
Mangaan 7439-96-5 200 (inhaleerbaar) 

50 (respirabel)
Molybdeen 7439-98-7 100
Nikkel 7440-02-0
Silicium 7440-21-3 3.000 frespirabel)
Titaan 7440-32-6 3.000 (respirabel)

10.000 (Inhaleerbaar)
Wolfraam 7440-33-7 5.000
Zink 7440-66-6 100 (respirabel) 

2.000 (Inhaleerbaar)

Chroom VI
In lasrook kan chroom VI gevormd worden. Aangezien hierbij zowel oplosbare als 
niet-oplosbare Chroom VI gevormd wordt, worden de laagste grenswaarden voor 
oplosbare chroom Vl-verbindingen, aangehouden.

3.4 Arbeidshygiënische strategie
De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden 
genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Dat 
wordt een arbeidshygiënische strategie genoemd. De arbeidshygiënische strategie 
ziet er als volgt uit;

• Bronmaatregelen: De werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem 
wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.

• Coliectleve maatregelen: Als bronmaatregélen geen mogelijkheden bieden, moet 
de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico's te verminderen. 
Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
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• Individuele maatreaelén: Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) 
geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen 
nemen. Voorbeeld; het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen 
(taakroulatie).

• Persoonlijke beschermingsmiddelen: Als de bovenste drie maatregelen geen of 
onvoldoende effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis 
persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: adembescherming, 
oorbeschermers en lasbrillen.

De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een hiërarchische 
volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden op hoger niveau 
onderzoeken voordat besloten wordt tot maatregelen uit een lager niveau. Het is 
alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede redenen voor zijn 
(technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het redelijkerwijs- 
principe. Die afweging geldt voor elk niveau opnieuw. Bovendien moet de werkgever 
ook daarna actief blijven zoeken naar oplossingen van een hoger niveau. Indien 
blootstelling optreedt aan een kankerverwekkende stof geldt bovenstaand 
redelijkerwijsprincipe alleen inzake technische haalbaarheid. Hierbij geldt de laatste 
stand der techniek.
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Meetstrategie

4.1 Meetmethode en apparatuur
Op 17, 18, 19, en 25 augustus 2015 zijn er metingen verricht door actieve 
bemonstering. Dit zijn metingen met PAS-luchtpompen die gedurende een vaste 
periode omgevingslucht door een filter zuigen. Deze meetmethode stelt de 
gemiddelde concentratie over een bepaalde tijdsperiode vast. De concentratie 
inhaléërbaar stof en concentraties metalen zijn gemeten met een PAS luchtpomp 
(debiet 2,1 liter/minuüt) gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een MCE-filter, 
hiermee wordt conform NEN EN 481 de inhaleerbare fractie bemeten. De 
concentratie chroom-VI is gemeten met een PAS luchtpomp (debiet 2,1 
liter/minuut) gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een PVC-filter. Voorafgaand 
en na monstername zijn de luchtpompen gekalibreerd met een NMI-gekeurde 
kalibrator en eventuele afwijkingen zijn conform EN 12322 en EN 129193 
beoordeeld. De analyses zijn verricht door RPS Analyse BV (geaccrediteerd conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000), waarbij de lasrook gravimetrisch/conform MDHS 
14/3 geanalyseerd wordt, de analysemethode ICP is toegepast voor de metalen en 
NIOSH 7600 voor de Chroom VI.

4.2 Uitvoering van de metingen
De volgende processen zijn bemeten:

Pantserstaal lassen 
Pantseraluminium lassen 
RVS lassen 
Pantserstaal slijpen 
Pantseraluminium frezen

Uitgangspunt voor de metingen is dat de concentratie lasrook als inhaleerbaar stof 
wordt gemeten. Om de concentratie in de ademzone te kunnen meten moet de 
meetapparatuur draagbaar zijn en moet de stofmonsternemer achter de laskap in 
de ademzone van de lasser bevestigd worden. De concentratie lasrook wordt 
gemeten als een tijdgewogen gemiddelde over de dienst van 8 uuri. De concentratie 
Chroom VI wordt getoetst aan de 8 uurTGG. Gekozen is om niet te toetsen aan de 
15 min TGG, aangezien bij lassen geen relevante verhogingen in de concentratie 
gedurende 15 minuten worden verwacht, die acute effecten kunnen veroorzaken 
Een aantal stoffen hebben een grenswaarde voor zowel inhaleerbaar als respirabel 
stof. Gelet op de praktische onmogelijkheden kon alleen de inhaleerbare fractie 
worden gemeten. Indien voor een component een grenswaarde is opgesteld voor de 
respirabele fractie, is gebruik gemaakt van de resultaten van de (grotere) 
inhaleerbare fractie (worst-case benadering)^ Er is voor gekozen om de metalen 
aanwezig in het te lassen materiaal of toevoegmateriaal te bemeten, mits ze 
meetbaar zijn.

Op 17, 18, 19 en 25 augustus 2015 zijn er metingen uitgevoerd naar inhaleerbaar 
stof, de concentratie metalen en chroom VI.

1 Meetprotocol lasrook: leidraad voor de meting van beroepsmatige blootstelling aan lasrook, 5x beter, 2010
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Tijdens het lassen zijn per lasproces bij vier lassers elk drie persoonsgebonden 
metingen uitgevoerd:

• twee persoonsgebonden metingen buiten de overdrukhelm naar lasrook/metalen 
en chroom VI

• één persoonsgebonden meting binnen de overdrukhelm naar lasrook/metalen en 
chroom(VI). Omdat het niet mogelijk is om in 1 luchtmeting zowel lasrook als 
chroomVI te meten is bij twee lassers alleen lasrook/metalen gemeten en de 
andere twee lassers chroom VI.

Bij het slijpen zijn twee lassers bemeten. Bij beide zijn twee persoonsgebonden 
metingen buiten de overdrukhelm uitgevoerd naar lasrook/metalen en Chroom VI. 
Onder de overdrukhelm is bij de ene lasser één luchtmeting naar metalen en bij de 
andere lasser één luchtmeting naar chroom VI.
Bij het frezen is 1 lasser bemeten, met zowel 2 persoonsgebonden metingen buiten 
de overdrukhelm naar lasrook/metalen en chroom VI, als 1 persoonsgebonden 
meting onder de helm naar metalen.

Eén lasser had bij de lasprocessen door menselijke fout geen deeltjesfilter in de 
helm en een abek-filter die ruim over de datum was. Aangezien dit geen 
gebruikelijke situatie is, worden deze resultaten niet meegenomen in de analyse.

Naast de persoonlijke metingen zijn bij alle processen twee stationaire metingen 
uitgevoerd om de achtergrondconcentratie chroom VI, lasrook en metalen in de 
ruimte te bepalen.

Er is gekozen om de processen lassen en slijpen los van elkaar te bemeten. Normaal 
worden deze wel op dezelfde dag en afwisselend uitgevoerd. Door dit los te bemeten 
kan de eventuele oorzaak van de blootstelling beter bepaald worden. Er is conform 
NEN 689 een worst-case-scenario bemeten om zo de maximale dagblootstelling te 
bepalen.

Er zijn dus zowel metingen binnen en buiten de overdrukhelm uitgevoerd. De 
werkzaamheden worden echter alleen uitgevoerd met overdrukhelm. . Bij 
lasrookmetingen wordt het beschermende effect van de lashelm of laskap 
meegenomen en is het dus noodzakelijk om de persoonlijke blootstelling in de 
laskap te bemetenz. De metingen buiten de overdrukhelm zijn uitgevoerd om de 
beschermingsgraad van de overdrukhelm te controleren. Aangezien de metingen 
buiten de overdrukhelm niet getoetst worden aan de grenswaarde, zijn ze voor de 
overzichtelijkheid niet opgenomen in het voigende hoofdstuk. Wel zijn ze terug te 
vinden in bijlage 1: meetresultaten.

Bijna alle lassers waren rokers. Tijdens roken en pauzes zijn de meters daarom 
uitgeschakeld en verwijderd. Hierdoor is de meetduur korter dan 480 minuten: op 
de momenten dat er blootstelling was hebben de meters aan gestaan, op het 
moment dat er geen blootstelling was, stonden deze uit. Dit is in de berekening van 
het 8 uur tijdgewogen gemiddelde (8 uurTGG) meegenomen. Voor het verschil 
tussen de meetduur en de 480 minuten is een blootstelling van 0 berekend, 
aangezien er op die momenten ook geen sprake was van blootstelling aan iasrook. 
Verder zijn de werkzaamheden lassen, slijpen en frezen los van elkaar bemeten om

2 Meetprotocol lasrook, 2010
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de bijdrage aan de dagblootstelling inzichtelijk te hebben. Deze zijn in de 
berekening van de dagblootstelling meegenomen voor het aantal uur dat deze 
werkzaamheden dagelijks plaats vinden. De volgende berekening uit de NEN 689 is 
hiervoor toegepast:

Cl + C2t2 + - + Ck%
“ 8

Waarbij:
q De beroepsblootstellingsconcentratie

S'
De overeenkomstige blootstellingsduur, uitgedrukt in uren

totale werkperiode, uitgedrukt in uren

4.3 Blootstellingsbepaling
Omdat metingen een momentopname zijn, wordt de beoordeling van de 
meetresultaten uitgevoerd conform NEN-EN-689\ Kern van de beoordeling is dat op 
basis van het aantal uitgevoerde metingen en de gemeten luchtconcentratie al dan 
niet vervolgstappen noodzakelijk zijn. In dit geval is er één meting uitgevoerd. Deze 
dient vanwege de lagere betrouwbaarheid door de kleinere hoeveelheid metingen, 
lager te zijn dan 10% van de grenswaarde. Bij de evaluatie van de meetresultaten 
zijn de volgende criteria gehanteerd:

Rood (non-compliance)
Als de gemeten concentratie hoger is dan 100% van de grenswaarde dan is het 
vanzelfsprekend dat de situatie niet in orde is en er direct maatregelen getroffen 
moeten worden om overschrijding voor nu en in de toekomst te voorkomen. Dit 
gebied wordt aangegeven met rood.

Oranje
Bij een concentratie tussen de 10% en de 100% is de gemeten concentratie lager 
dan de grenswaarde. Echter, op basis van het beperkte aantal metingen, de 
(bekende) variatie in de meetresultaten en de (on)betrouwbaarheid van de 
metingen is de mogelijkheid van hogere blootstellingen dan de grenswaarde niet uit 
te sluiten. Dit gebied wordt daarom aangegeven met oranje.

Groen (compliance)
Is de concentratie lager dan 10% van de GW, dan mag verwacht worden dat de 
concentratie voldoende laag is. Dit gebied wordt aangegeven met groen.

3 'Werkplekatmosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van 
chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie”
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Onderzoeksresultaten

Onderstaand zijn de meetresultaten weergeven uit de metingen op 17, 18, 19 en 25 
augustus 2015.
De gemeten hoeveelheden zijn berekend over een tijdgewogen gemiddelde van 8 
uur. De aangegeven kleur geeft de verhouding tot de grenswaarde weer conform 
paragraaf 4.3; groen is onder 10% van de grenswaarde, oranje tussen de 10 en 
100% en rood boven 100% van de grenswaarde. De momentane meetwaardes zijn 
terug te vinden in bijlage 1: meetresultaten.

5.1 Pantserstaal lassen en slijpen
In tabel 5.1 en 5.2 staan de gecombineerde resultaten van de metingen bij de 
processen pantserstaal lassen en slijpen. De waardes per proces zijn opgenomen in 
bijlage 1. De 8 uurTGG is berekend conform opgave van werkzaamheden: de 
medewerkers zijn gemiddeld 4 uur per dag in de lasbox werzaam en 1,5 uur in de 
slijpbox. Daarbuiten Is geen sprake van blootstelling, zie voor de rekenmethode het 
hoofdstuk meetstrategie.

In de ruimte werd verder door 3 leerlingen elektrode op staal gelast.

Tabel 5.1: Resultaten metingen werken met pantserstaal. lasrook in mg/m^, 8 uur TGG

GW
Lasser 4 Achter

grond
Onder kap 1 MMMÊ
Achtergrond 1

Tabel 5.2: Resultaten metingen werken met pantserstaal, persoonsgebonden onder 
overdrukhelm en achtergrond, metalen in pg/m^, 8 uur TGG

GW
Lasser 1 Lasser 2 Lasser 4 Achter

grond
Chroom VI 10 -'o Iv

Aluminium 1000
Boor 750 i

Chroom 500 uö
Ijzer 3000
Koper 100
Lood 150
Mangaan 50
Nikkel 10
Silicium 3000
Titaan 3000
Wolfraam 5000
Zink 100
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Pantseratuminium lassen en frezen
In tabel 5.3 en 5.4 staan de resultaten van de metingen bij de processen 
pantseralumlnlum lassen en slijpen. De 8 uur TGG is berekend conform opgave van 
werkzaamheden: de medewerkers zijn gemiddeld 4 uur per dag in de lasbox 
werzaam en 1,5 uur in de slijpbox. Daarbuiten is geen sprake van blootstelling, zie 
voor de rekenmethode het hoofdstuk meetstrategle.

In de ruimte werd verder door 5 leerlingen elektrode op staal gelast.

Tabel 5.3: Resultaten metingen werken met oantseraluminium. lasrook In mg/rr^, 8 uur TGG

Onder kap
Achtergrond

GW
Lasser 4 Achter

grond

Mm
Tabel 5.4: Resultaten metingen werken met pantseralumlnlum, persoonsgebonden onder 
overdrukhelm en achtergrond, metalen In uo/nr^, 8 uur TGG

GW
Lasser 1 Lasser 2 Lasser 4 Achter

grond
Chroom VI 10
Aluminium 1000
Boor ,750 *11
Chroom 500 mmi mwm
Ijzer 3000 7.97
Koper 100
Lood 150 SMi
Mangaan 50 mm
Nikkel 10
Silicium 3000 mwM
Titaan 3000
Wolfraam 5ÓÓ0

Zink lÖO

5.3

Het aluminium frezen wordt standaard door één medewerker/leerling tegelijkertijd 
uitgevoerd. Bij de metingen Is dan ook maar één persoon bemeten. Omdat er 
slechts één meter onder de kap geplaatst kan worden, Is gekozen voor de lasrook 
en metalen. Er Is dus geen chroomVI onder de kap bemeten en in tabel 5.4 
benoemde concentratie Is op basis van de laswerkzaamheden. Er is wel chroomVI 
tijdens het aluminium frezen buiten de kap bemeten: hierbij was de concentratie 
onder de detectlellmiet (<0,354 pg/m^).

RVS lassen
In tabel 5.5 en 5.6 staan de resultaten van de metingen bij het proces RVS lassen. 
RVS lassen wordt gedurende een halve dag opleiding uitgevoerd. Zie voor de 
rekenmethode het hoofdstuk meetstrategle.

In de ruimte werd verder door 5 leerlingen elektrode op staal gelast.
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Tabel 5.5; Resultaten metinaen proces RVS lassen lasrook

GW
Lasser 3 Lasser 4 Achter

grond
Onder kap 1
Achtergrond 1

n mg/m^, 8 uur TGG

Tabel 5.6: Resultaten metingen proces RVS lassen persoonsgebonden onder overdrukhelm em 
achtergrond, metalen in pg/m^, 8 uur TGG

GW
Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4 Achter

grond
Chroom VI 10 «1
Aluminium 1000
Boor 750
Chroom 500 gjgj
Ijzer 3000 es
Koper 100
Lood 150 mwÉ
Mangaan 50 mm
Molybdeen 100II
Nikkei 10
Silicium 3000 mmM
Titaan 3000
Wolfraam 5000

o^ywwiKïSCfi:

Zink 100 »11
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Analyse

In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde resultaten 
geanalyseerd. Hierbij wordt aangegeven afgestelde grenswaarden worden 
overschreden, en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Getoetst wordt aan de 8 
uur TGG, waar ook de grenswaarde op gebaseerd is.

6.1 Pantserstaal lassen en slijpen
Bij werkzaamheden met pantserstaal wordt een overdrukhelm gebruikt, in 
combinatie met een deeltjesfilter en een abek-filter.

De intensiteit van lassen en slijpen tijdens de meetperiode werd door de 
medewerkers als worst-case ervaren. Ervan uitgaande dat er vier uur gelast en 
anderhalf uur geslepen wordt met deze Intensiteit, blijft de blootstelling aan lasrook, 
chroom VI en de afzonderlijke metalen onder de overdrukhelm onder de 10% van 
de grenswaarde. Hiermee blijft de concentratie conforn NEN EN 689 onder de 
grenswaarde.

De achtergrondmeting is uitgevoerd op de werkbank halverwege de werkruimte 
tussen de lasboxen. De dichtstbijzijnde lasser heeft gelast op +/- 3 meter afstand. 
Bij de achtergrondmeting komt alleen de blootstelling aan lasrook boven de 10% 
van de grenswaarde. Aangezien dit een indicatieve meting betreft, kan niet met 
zekerheid gesteld worden dat de concentratie op alle momenten onder de 
grenswaarde blijft. Kanttekening hierbij is wel dat er vrijwel nooit iemand de gehele 
dag zonder adembescherming tussen de lasboxen loopt. Aanvullende metingen 
kunnen hierbij meer duidelijkheid geven.
Als gekeken wordt naar de processen lassen en slijpen is te zien dat vooral de 
verhoogde blootstelling aan lasrook bij de achtergrondmeting vooral door het proces 
lassen veroorzaakt wordt.

Bij de metingen in de lasbox, maar buiten de overdrukhelm is bij 1 lasser een 
verhoogde waarde chroom VI geconstateerd. Dit is een locatie waar niemand zonder 
adembescherming mag komen, en onder de overdrukhelm is geen chroom VI 
geconstateerd. Oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in een verkeerde temperatuur van 
het smeltbad. Hier dienen de instructeurs dus alert op te zijn, om het risico op 
blootstelling te minimaliseren.

Ondanks dat de besproken losprocessen niet getoetst kunnen worden aan de 
verbetercheck lasrook, is het wel noodzaak dat de ruimte voldoet aan de eisen die 
hierin gesteld worden. Dit mede omdat er ook losprocessen in de ruimte plaats 
vinden die wel getoetst kunnen worden aan de verbetercheck. Conform de 
verbetercheck lasrook dient de ruimteventilatie een toevoer van verse/gefilterde 
lucht in de lasruimte te verzorgen van 800 m^ per uur per lasser (ongeachte het las- 
of snijproces) bij een inschakelduur van minder dan 15% en van 1600 m^ per uur 
per lasser (ongeacht het las- of snijproces) bij een inschakelduur van meer dan 
15%. Uit het uitgevoerde onderzoek van de RVB blijkt de ruimteventilatie minder 
dan 800 m^ per uur per lasser in de ruimte blaast en er dus niet aan de eisen van 
de verbetercheck voldaan wordt. Tijdens de metingen waren er maximaal 9 
personen aan het lassen in de ruimte. Dit kunnen er maximaal 22 zijn. Uit de 
metingen blijken geen overschrijdingen van de grenswaarde, omdat de ventilatie
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dan voldoende is. Maar bij meer lassers zal de concentratie lasrook in de ruimte 
hoger worden en mogelijk niet snel genoeg verdund en afgevoerd worden. Er zal 
dus aan de hand van het huidige debiet bepaald worden hoeveel lassers er 
maximaal mogen lassen en de ventilatie zal verhoogd moeten worden om de ruimte 
maximaal te kunnen benutten.

6.2 Pantseraluminium lassen en frezen
Bij werkzaamheden met pantseraluminium wordt gebruik gemaakt van een 
overdrukhelm met minimaal deeltjesfilter, regelmatig aangevuld met een abek- 
filter.

6.3

Ook bij het pantseraluminium lassen en frezen werd de situatie door alle lassers als 
worst-case gezien. Bij een lasduur van vier uur en anderhalf uur frezen blijft de 
blootstelling aan chroom VI en de afzonderlijke metalen onder de overdrukhelm 
onder de 10% van de grenswaarde. De blootstelling aan lasrook onder de 
overdrukhelm is tussen de 10 en 100% van de grenswaarde. Deze meting is 
uitgevoerd bij een lasser met een nieuwe helm, zonder slab, met deeltjesfilter en 
abek-filter. De verhoging wordt veroorzaakt door het lassen.

De achtergrondmetingen zijn uitgevoerd op dezelfde locatie als bij de 
werkzaamheden met pantserstaal. De blootstelling aan lasrook is boven de 10%, 
maar onder de 100% van de grenswaarde bemeten. Ook hierbij wordt de verhoging 
veroorzaakt tijdens het proces lassen. Aangezien dit een indicatieve meting betreft, 
kan conform NEN EN 689 niet worden gegarandeerd dat de luchtconcentratie lager 
ligt dan de grenswaarde. Kanttekening hierbij is wel dat er vrijwel nooit iemand de 
gehele dag zonder adembescherming tussen de lasboxen loopt. Aanvullende 
metingen kunnen hierbij meer duidelijkheid geven. De concentraties chroom VI en 
afzonderlijke metalen zijn onder de 10% van de grenswaardes.
Uit onderzoek van de RVB blijkt de huidige ventilatiecapaciteit niet afdoende te zijn.

RVS lassen
Bij RVS lassen wordt momenteel de overdrukhelm gebruikt in combinatie met 
uitsluitend het deeltjesfilter. Voor de metingen zijn, net als bij de andere 
lasprocessen, verschillende configuraties getest.
De resultaten laten zien dat zowel de blootstelling aan chroom VI als de 
afzonderlijke metalen onder de 10% van de grenswaardes blijft. De blootstelling aan 
lasrook is bij één van de twee lassers op 10% bemeten, bij de andere onder de 
10%. Conform NEN EN 689 zijn minimaal twee aanvullende metingen nodig om te 
kunnen garanderen dat de blootstelling lager ligt dan de grenswaarde . De lasser die 
boven de 10% komt, droeg een overdrukhelm met deeltjesfilter. De lasser onder de 
10% droeg een overdrukhelm met deeltjesfilter en abek-filter. Door het geringe 
verschil is niet te zeggen of een abek-filter noodzakelijk is. Aangezien er al twee 
metingen uitgevoerd zijn, kan één aanvullende meting hier uitsluitsel over geven.

De achtergrondmeting is uitgevoerd op de werkbank halverwege de werkruimte 
tussen de lasboxen. De dichtstbijzijnde lasser heeft gelast op 3 meter afstand. 
De achtergrondconcentraties lasrook, chroom VI en metalen zijn onder de 10% van 
de grenswaardes bemeten. Hiermee ligt conform NEN EN 689 de luchtconcentratie 
lager dan de grenswaarde.
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7 Conclusie en aanbevelingen

Dit onderzoek is uitgevoerd door het CEAG met als doel om de blootstelling aan 
lasrook, chroom VI en 15 zware metalen bij verschillende lasprocessen, frezen en 
slijpen te beoordelen en de verspreiding hiervan in de ruimte te bepalen.
Dit hoofdstuk geeft de conclusie van het onderzoek en aanbevelingen.

7.1 Conclusie
Bij de lasopleiding van het OTCLog, locatie SKOK te Soesterberg zijn de volgende 
las-, slijp- en frees-processen bemeten;

Pantserstaal lassen 
Pantseraluminium lassen 
RVS lassen 
Pantserstaal slijpen 
Pantseraluminium frezen

Er is onder de overdrukhelm geen chroom VI gemeten, daarmee blijft de 
blootstelling aan chroom VI onder de 10% van de grenswaarde, waarmee 
geconstateerd mag worden dat deze concentratie conform NEN EN 689 onder de 
grenswaarde ligt. Ook de gemeten concentraties van de metalen blijven onder de 
10% van de grenswaarde en liggen daarmee onder de grenswaarden.

Bij het pantseraluminium lassen en frezen komt de blootstelling aan lasrook van de 
lasser boven de 10% van de grenswaarde. De lasser droeg een overdrukhelm met 
deeltjesfilter, abec-filter en zonder slab. Doordat de blootstelling boven de 10% 
komt, kan niet met zekerheid gesteld worden dat de blootstelling conform NEN EN 
689 onder de grenswaarde blijft. Hiervoor zijn aanvullende metingen noodzakelijk.

Bij het RVS lassen komt de blootstelling aan lasrook van één van de lassers op 
10%. Deze lasser droeg een overdrukhelm met deeltjesfilter. De andere lasser had 
een blootstelling onder de 10% droeg een overdrukhelm met deeltjesfilter en abek- 
filter. Door het geringe verschil is niet te zeggen of een abek-filter noodzakelijk is. 
Eén aanvullende meting kan hier uitsluitsel over geven.

Bij zowel werkzaamheden met pantserstaal als met pantseraluminium komt de 
achtergrondconcentratie lasrook boven de 10% van de grenswaarde. Dit komt voort 
uit de gemeten verhoogde waardes tijdens het lassen. Hierdoor kan niet met 
zekerheid gesteld worden dat de luchtconcentratie altijd ónder dé grenswaarde 
biijft. Aanvuilende metingen kunnen hierover meer duidelijkheid geven. Op het 
moment is er niemand die 8 uur per dag zonder adembescherming tussen de 
lasboxen doorloopt.

De capaciteit van de ruimte-afzuiging voldoet momenteel niet aan de eisen gesteld 
in de verbetercheck lasrook. Met verbetering van de ventilatie zal de gemeten 
concentratie verlaagd worden.
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7.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de uitgevoerde metingen en anaiyse wordt het volgende
geadviseerd. De aanbevelingen zijn gesorteerd op de arbeidshygiënische strategie,
zoals toegelicht in §3.3;

7.2.1 Collectieve maatregelen
• Verbeteren ruimte- en bronafzuiging zodat de rookgassen effectief weggezogen 

wordt.

7.2.2 Individuele maatregelen
• Tijdens het lassen dient door zowel de lasser als de instructeur gecontroleerd te 

worden op de juistheid van alle variabelen zoals temperatuur en afstand om de 
vorming van lasrook zo minimaal als mogelijk te houden.

7.2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Bij het pantserstaal lassen en slijpen dient zowel een slab, deeltjesfilter als een 

abek filter gebruikt te worden.
• Bij het pantseraluminium lassen en frezen dient zowel een slab, deeltjesfilter als 

een abek filter gebruikt te worden.
• Bij het RVS-lassen dient minimaal een slab en deeltjesfilter gebruikt te worden.

7.2.4 Overige aanbevelingen
• Omdat naar aanleiding van de initiële metingen niet met zekerheid gesteld kan 

worden dat de concentratie lasrook in de achtergrondmetingen onder de 
grenswaarde blijft, dient na implementatie van de aanbevelingen opnieuw een 
indicatieve meting uitgevoerd te worden.

• Omdat naar aanleiding van de initiële metingen niet met zekerheid gesteld kan 
worden dat de concentratie lasrook bij het proces RVS lassen onder de 
overdrukhelm onder de grenswaarde blijft, dienen twee aanvullende metingen 
uitgevoerd te worden op het moment dat wordt besloten dat de opleiding 
daadwerkelijk op deze locatie gegeven gaat worden.

• Omdat naar aanleiding van de initiële metingen niet met zekerheid gesteld kan 
worden dat de concentratie lasrook bij het pantseraluminium lassen onder de 
grenswaarde blijft, dient na implementatie van de aanbevelingen opnieuw een 
indicatieve meting uitgevoerd te worden.

• Er dient continu aandacht te zijn voor voorlichting aan de lassers en toezicht op 
hun werkmethodes door de leidinggevende. Hierbij dient specifiek gelet te 
worden op het gebruik van de ventilatie-unit bij de overdrukhelm, gebruik van 
de slab, de juiste filters en verversing hiervan, de positie van de puntafzuiging, 
positie van het hoofd ten opzichte van het werkstuk en de puntafzuiging en hoe 
snel de overdrukhelm afgezet wordt na het lassen (min. 5 secondes).
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Bijlage 1: Momentane meetwaardes

Pantserstaal lassen 

Tabel 1.1: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen lasrook In mg/m^

GW
Lasser 1 Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4 Achter

grond
Meetduur 262 262 153 308 393

Op kap 1 4,01 0,95 1,32 0,85
Onder kap 1 0,88 <0,08
Achtergrond 1 0,35

Tabel 1.2: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen persoonsgebonden buiten 
overdrukhelm, metalen in pg/m^

GW Lasser 1 Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4
Meetduur 262 262 153 308

Chroom V! 10 21,34 <0,181 <0,312 <0,153
Aluminium 1000 152 20,1 65,9 21,8
Boor 750 <4,58 <4,57 < 7,84 <3,88
Chroom 500 104 21,9 27,6 8,7
Ijzer 3000 476 115 119 90,1
Koper 100 3,11 0,986 0,973 1,1
Lood 150 0,824 0,219 0,314 8,24
Mangaan 50 275 80,4 75,3 24,9
Molybdeen 100 0,238 <0,183 <0,314 <0,155
Nikkel 10 29,3 10,2 7,22 3,73
Silicium 3000 75,1 18,3 22,9 17,1
Titaan 3000 65,9 10,6 12,2 8,24
Wolfraam 5000 0,183 < 0,183 0,345 < 0,155
Zink 100 40,3 3,47 11,3 5,75

Tabel 1.3: Resultaten metingen proces pantserstaal lassen persoonsgebonden onder 
overdrukhelm, metalen in pg/m^

GW Lasser 1 Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4
Meetduur 262 262 153 308

Chroom VI 10 <0,181 <0,18
Aluminium 1000 40,8 6,18
Boor 750 <7.85 < 3.86

4 Blootstelling is buiten kap. In de ademzone van de medewerker is geen chroom VI gemeten. Bij navraag is • 
vermoedelijke oorzaak een verkeerde lastemperatuur, iets waar tijdens de lessen door de docenten op gelet dient te 
worden.
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Chroom 500 15,4 0,402

Ijzer 3000 100 17

Koper 100 0,659 0,356
Lood 150 <0.314 2,32

Mangaan 50 5,65 1,08
Molybdeen 100 12,6 <0.155
Nikkel 10 5,65 0,185
Silicium 3000 12,6 4,64
Titaan 3000 5,65 <1,55
Wolfraam 5000 < 0,314 < 0,155
Zink 100 5,65 0,927

Tabel 1.4: Resultaten metingen proces pantserstaa! lassen achtergrondmeting in ijg/m^

GW Achtergrond

Meetduur 393

Chroom VI 10 0,205
Aluminium 1000 5,94
Boor 750 <3,03
Chroom 500 1,45
Ijzer 3000 25,5
Koper 100 0,315
Lood 150 <0,121
Mangaan 50 8,73
Molybdeen 100 <0,121
Nikkel 10 0,267
Silicium 3000 6,06
Titaan 3000 2,67
Wolfraam 5000 <0,121
Zink 100 0,97

Pantseraluminium lassen

Tabel 1.5: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen lasrook in mg/m^

GW
Lasser 1 Lasser

2
Lasser
3

Lasser
4

Achter
grond

Meetduur 287 266 257 315 442

Op kap 1 3,54 1,92 6,55 2,93
Onder kap 1 1,62 0,52
Achtergrond 1 0,25

Tabel 1.6: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen persoonsgebonden buiten 
overdrukhelm, metalen in pg/m^
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GW 1 Lasser 1 Lasser 4 Lasser 3 Lasser 4
Meetduur 287 266 257 315

Chroom VI 10 <0,165 < 0,179 < 0,187 < 0,149
Aluminium 1000 1120 481 1790 1060
Boor 750 <4,17 <4,45 <4,62 <3,8
Chroom 500 10,5 2,14 29,6 3,65
Ijzer 3000 137 .83,7 869 57,8
Koper 100 3,67 1,5 8,88 0,684
Lood 150 0,217 3,92 0,999 0,182
Mangaan 50 26,7 6,59 79,5 11,4
Molybdeen 100 <0,167 <0,178 0,74 < 0,152
Nikkel 10 1,47 0,321 6,84 0,456
Silicium 3000 20 10,2 61 6,84
Titaan 3000 16,7 6,41 55,5 5,47
Wolfraam 5000 <0,167 <0,178 0,37 < 0,152
Zink 100 21,7 3,92 44,4 3,04

Tabel 1.7: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen persoonsgebonden onder 
overdrukhelm, metalen in pq/m^

GW Lasser 1 Lasser 4 Lasser 3 Lasser 4
Meetduur 287 266 257 315

Chroom VI 10 <0,163 <0,18
Aluminium 1000 279 165
Boor 750 <4,66 <3,74
Chroom 500 8,2 0,434
Ijzer 3000 147 7,48
Koper 100 1,58 < 0,15
Lood 150 0,242 <0,15
Mangaan 50 17,1 1,8
Molybdeen 100 0,279 <0,15
Nikkel 10 2,24 <0,15
Silicium 3000 22,4 6,58
Titaan 3000 11,2 < 1,5
Wolfraam 5000 0,615 <0,15
Zink 100 11 1,2

Tabel 1.8: Resultaten metingen proces pantseraluminium lassen achtergrondmeting in pg/m^

GW Achtergrond

Meetduur 442

Chroom VI 10 <0,107
Aluminium 1000 82,8
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Boor 750 < 2,69
Chroom 500 0,312
Ijzer 3000 29
Koper 100 0,355
Lood 150 < 0,108
Mangaan 50 4,95
Molybdeen 100 <0,108
Nikkel 10 <0,108
Silicium 3000 5,92
Titaan 3000 3,34
Wolfraam 5000 < 0,108
Zink 100 1,29

RVS lassen

Tabel 1.9: Resultaten metingen proces RVS lassen lasrook inmg/m^

GW
Lasser
1

Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4 Achter
grond

Meetduur 290 326 313 326 429

Op kap 1 0,48 0,31 0,23 0,26

Onder kap 1 0,17 0,2
Achtergrond 1 0,17

Tabel 1.10: Resultaten metingen proces RVS lassen persoonsgebonden buiten overdrukheim, 
metalen inug/m^

GW Lasser 1 Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4
Meetduur 290 326 313 326

Chroom VI 10 <0.165 < 0.148 <0.153 < 0.147
Aluminium 1000 34,5 5,26 10,4 12,9
Boor 750 <4.1 <3.65 <3.78 < 3.65
Chroom 500 1,81 0,467 2,57 1
Ijzer 3000 32,8 13 22,7 59,9
Koper 100 0,853 0,263 0,559 1,61
Lood 150 0,23 < 0.146 0,166 6,72
Mangaan 50 4,92 0,161 7,55 4,53
Molybdeen 100 <0.164 <0.146 <0.151 <0.146
Nikkel 10 0,492 0,161 0,574 0,511
Silicium 3000 4,76 <3,65 4,08 6,72
Titaan 3000 2,79 < 1,46 1,96 3,07
Wolfraam 5000 1,13 0,38 0,514 0,526
Zink 100 2,95 <0,73 2,57 2,48
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Tabel 1.11: Resultaten metingen proces RVS lassen persoonsgebonden onder overdrukhelm, 
metalen in pq/m^

GW Lasser 1 Lasser 2 Lasser 3 Lasser 4
Meetduur 290 326 313 326

Onder kap 10 <0,163 < 0,145
Aluminium 1000 8,69 <3,63
Boor 750 < 3,81 < 3,63
Chroom 500 0,29 0,261
Ijzer 3000 7,47 8,27
Koper 100 <0,152 0,247
Lood 150 <0,152 0,247
Mangaan 50 0,457 0,522
Molybdeen 100 <0,152 <0,145
Nikkel 10 0,168 <0,145
Silicium 3000 <3,81 <3,63
Titaan 3000 <1,52 < 1,45
Wolfraam 5000 <0,152 <0,145
Zink 100 < 0,762 < 0,726

Tabel 1.12: Resultaten metingen proces RVS lassen achtergrondmeting in pg/m
GW Achtergrond

Meetduur 429

Onder kap 10 < 0,11
Aluminium 1000 < 2,78
Boor 750 <2,78
Chroom 500 0,167
Ijzer 3000 12,2
Koper 100 0,133
Lood 150 <0,111
Mangaan 50 2,34
Molybdeen 100 <0,111
Nikkel 10 <0,111
Silicium 3000 2,78
Titaan 3000 1,45
Wolfraam 5000 < 0,111
Zink 100 < 0,556

Pantserstaal slijpen

Tabel 1.13: Resultaten metingen proces pantserstaal slijpen stof in mg/m^
Lasser 1 Lasser 2 Achter

GW grond
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Meetduur 143 148 155

Op kap 1 5,77 2,79

Onder kap 1 0,23
Achtergrond 1 <0,15

Tabel 1.14: Resultaten metingen proces pantserstaal slijpen persoonsgebonden buiten 
overdrukhelm, metalen in po/m^

GW Lasser 1 Lasser 2
Meetduur 143 148

Chroom VI 10 < 0,338 <0,321
Aluminium 1000 49,7 55,1
Boor 750 <8,29 < 8,11
Chroom 500 212 143
Ijzer 3000 2060 941
Koper 100 14,3 6,16
Lood 150 <0,332 0,973
Mangaan 50 133 77,9
Nikkel 10 209 94,1
Silicium 3000 33,2 38,9
Titaan 3000 18,9 23,7
Wolfraam 5000 <0,332 < 0,324
Zink 100 25,5 32,4

Tabel 1.15: Resultaten metingen proces pantserstaal slijpen persoonsgebonden onder 
overdrukhelm, metalen in pg/m^

GW Lasser 1 Lasser 2
Meetduur 143 148

Choom VI 10 < 0,335
Aluminium 1000 <8,12
Boor 750 <8,12
Chroom 500 1,72
Ijzer 3000 20,1
Koper 100 < 0,325
Lood 150 0,52
Mangaan 50 1,14
Nikkel 3000 0,714
Silicium 3000 < 8,12
Titaan 5000 < 3,25
Wolfraam 100 <0,325
Zink < 1,62

Tabel 1.16: Resultaten metingen proces pantserstaal slijpen achtergrondmeting in pg/m^
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GW Achtergrond

Meetduur 155

Chroom VI 10 <0,31
Aluminium 1000 <7,72
Boor 750 <7,72
Chroom 500 0,494
Ijzer 3000 13,3
Koper 100 < 0,309
Lood 150 < 0,309
Mangaan 50 1,48
Nikkel 10 < 0,309
Silicium 3000 <7,72
Titaan 3000 <3,09
Wolfraam 50001 < 0,309
Zink 1001 <1,54

Pantseraluminium frezen

Tabel 1.17: Resultaten metingen proces pantseraluminium frezen stof in mg/m^

GW
Lasser 1 
Raymond

Achter
grond

Meetduur 134 138

Op kap 1 0,99
Onder kap 1 0,21
Achtergrond 1 0,21

Tabel 1.18: Resultaten metingen proces pantseraluminium frezen persoonsgebonden buiten 
overdrukheim, metalen in ug/m^

GW Lasser 1
Meetduur 134

Chroom VI 10 < 0,354
Aluminium 1000 17,7
Boor 750 < 8,87
Chroom 500 3,9
Ijzer 3000 56,8
Koper 100 6,03
Lood 150 <0,355
Mangaan 50 5,32
Nikkel 10 1,92
Silicium 3000 9,94
Titaan 3000 < 3,55
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Wolfraam 50001 <0,355
Zink 1001 <1,77

Tabel 1.19: Resultaten metingen proces pantseraluminium frezen persoonsgebonden onder 
overdrukhetm, metalen in ug/m^

GW Lasser 1
Meetduur 134

Choom VI 10
Aluminium 1000 <8,86
Boor 750 <8,86
Chroom 500 0,744
Ijzer 3000 22,3
Koper 100 0,603
Lood 150 < 0,355
Mangaan 50 2,59
Nikkel 10 < 0,355
Silicium 3000 10,3
Titaan 3000 <3,55
Wolfraam 5000 <0,355
Zink 100 < 1,77

Tabel 1.20: Resultaten metingen proces pantseraluminium frezen achtergrondmeting in pg/m^
GW Achtergrond

Meetduur 138

Choom VI 10 < 0,343
Aluminium 1000 <8,59
Boor 750 <8,59
Chroom 500 1,89
Ijzer 3000 58,4
Koper 100 0,481
Lood 150 < 0,343
Mangaan 50 7,56
Nikkel 10 0,859
Silicium 3000 12,7
Titaan 3000 <3,43
Wolfraam 5000 < 0,343
Zink 100 < 1,72
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Bijlage 2 Plattegrond

éhMi

wmm

Lasboxen (20 stuks) 
Instructieplaatsen (2 stuks)
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Cominando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie

f.

C-GTCLog
Kol
MPG S3A 
Postbus 1Ó9 
3769 23 Soèsterberg

nota Plan van aanpak vervolgrnetingen |asrpok OTGLog

Bijgaand ontvangt u volgens afspraak een Plan van Aanpak voor het uitvoeren 
van vervolgmetlngen bij dé lasppleiding biniien het ÓTGLog. Dit plan is ppgesteld 
op basis van een gesprek met mevr. op 23 maart 2017.
Ik verzoek ti uw akkoord met dit Plan van Aanpak via de mail aan hét CEAG 
kenbaar te maken. 'Het mailadres is CEAG.Frontoffice@mindef.nl.
Ook als u wijzigingen in dit P|an van Aanpak wenst, kunt u dit via dit mailadres 
doorgeven.
Met vragen kunt u contact opnemen met het in briefhoofd genoemde 
contactpersoon of met het algemene nummer van het CEAG, 0343 598 811. U 
kunt verwijzen naar projectnummer A100311-A.

Met vriéndelijke groet,

Pivisie Defensie GezonèheldszOTg

■Gdëfdinröettntnim. Expertise 
Arbeiasomstóndlgheden en 
Gezondheid (CÉAè)

MPC 56 A 
Postbus 18S 
3?AQ Appoom 
www.defensle.nVcdc

Contactpersoon
/Adviseur

(Albeidshyglenlst RAH)

Datum
«-5-20I7

Onze referentie 
2017034627

Afschrift aan
Stafmedewerker 

Arbozorg Sectie Arbozprg
Bijlage
Plan iran aanpek
vérvolgmetlngenlasrook
OTCLog

Bij beancwoordlng datum, 
ome referentie en betreft 
verrhelden.

Directeur CEAG, 
voor deze,
Hoof<5^«f5(eling Advisering CEAG

Mw. CMC mW&O
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Plan van Aanpak
Modél POS.versié 6 (juli 2013)

Projecthummer: 
fltei project;
Eenheid:
Contactpersoon opdrachtgever: 
Cóntactperspon GEAG:

A1Ö0311-A
Vervölgrnetingen iasrook OTCLog
CLAS/OTGÓ/ÓTCLOG

1. Cëhtrale vraag
In 2015 zijn metingéh uitgevoerd naar de blpotstelling aan Iasrook en ,chroóm-6 van leerlingen en 
Ihst^cteurs van dé lasppléiding bij het OTCLog. Daarbij is gekeken naar het pantserstaal lassen en 
slijpen, (jantsteraluminiunri lassen én frezen en RVS lassen. Hieruit blèek dat bij pantsèj^aal lassen 
en slijpen de concentratie Iasrook in dé aéhtergrondmetihg hoger dan 10%, maar |agèr dan 100% 
van de grensvïaarde was. Dit houdt in, aangezien het eën indicatieve meting betreft, dat er niét 
met zekèrheid gestéld kan worden dat de blöotstellihg altijd beneden de grenswaarde blijft. 
Ditzelfde geldt voor de concentratie Iasrook in zowel de achtèrgróndmeting als onder de laskap bij 
het pantseraluminiüm lassen en frezen.

Daarbij is er gemeten naar de aanwèzigheid van chrdom-6 in de lucht. Tijdéhs de metingen is geen 
chroom-6 aangetroffen bbyen de detectielifniet. Op dat moment was dit onder de 10% van de 
grenswaarde, waarmee deze voldoéndé laag is. Echter, sinds 1 maart 2017 is de grenswaarde 
aanzienlijk verlaagd, waardoor de Huidige gehaalde detectièlimlet boven de 10% van de 
grenswaarde zit, en deze geen zekerheid meer kan verschaffen of de blootstelling voldoende laag 
blijft.

Om meer duidelijkheid te krijgen over bovenstaande onduidelijkheden, heeft de cbnimandant van 
het OTCLog het CEAG verzocht om nieuwe metingen uit te voeren naar blootstelling aan Iasrook en 
chroom-6.

2. Te leveren dienst
De volgende zaken wofden gemeten;

• Pantserstaal lassen en slijpen en pantseraluminiüm lassen en frezen. Béide zullen gedurende 1 
werkdag bemetéh worden. Hierbij zal door middel van een persoonlijke luchtmeting öp één 
lasser (onder de laskap) en een stationaire meting de eventuele cbncéntfatie chroórh-6 
vastgesteld worden. In verband met dé benodigde detectiellmièt, moet deze meting gedurende 
dé hélé werkdag plaats vinden. Tijdens hét lassen, slijpen eh frézèn dient de laskap mét slab, 
deeltjesfilter en abék-filter gedragen te worden. Mochten dé metingen hiér aanleiding toe 
géven, zulléh ér conform NEN-689 per proces twee vervólgmetingen plaats vinden.

• Daarbij was bij hét pantseraluminiüm lassen en frezen een verhoogde concentratie ondëf de 
kap gemeten. Dit is mogelijk veroorzaakt door het niet juist dragen yarj de laskap. Om méér 
duidelijkheid te krijgèh óf de concéntratie onder de kap onder de grenswaarde blijft, dient deze 
activiteit twee keer aanvullend gemeten te worden bij één lasser. Een keer hiervan kan 
gècombihèerd worden met de chroóm-è fhetingen. Tijdens hét lassen en frezen dient de laskap 
met slab, deëltjésfllter en abek-filter gedragen te worden.
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• Als laatste yyas'geconstateerd-dat de aGhtergrondcdncéntratie tijdens het pantstetsteal, èh 
pantseraluminjum Jassen hovèn de 1Ö% kwam_. Dit Petreft stationaire .metingen en mocht pén 
medew.erker.de gêhei,e:dag tussén de lasboxen:staah ;.(.wat in dé Rraktijkinlétvporkomtj'dan 
kah niet üitgesloten'ytiorden dat: dé gVenswaardè Dyersphreden ;vv,prdt. Méde omdat dit geen 
wèrkplék is w.a.ar daadwérkeiijk mPd'sy/ërkérs. gedurendèrde wefkda'g .blóotgëst'eld vvprdèn en 
rhéde omdat er nog aanpassingen aan Üe tüimte gaan plaats vinden, is béslofen dit op dit 
mpmeht niëtiméé te nernén in de rn'ètingén.
Wel is ér hög dnduidélijkheid: over de bipötstelling.aan; de wérk-/wadhttafel tn dé ryifnte èn in 
het kantppr, :Óp beideiplekkën' zal’tndicatief gedufènde. 1 dag een-stationaire meting na'af 
lasfoók plaate vindèn.

Door middel van petsópnlijkë, iüchtmëfingén wordtde bloptstellingepn dh.rp'pmiêenilésrpdkyópf 
de lasser in kaart .gebracht en bepórdeêld pfean dé grénswaaydê' kan-wórdëhWp Daarbij 
wordt de huidige situatiè beöordëeld aan dé stand der techniek; De më.tingéh worden uitgeyoerd 
niét draagbafé pom'pj.es gekoppeld aan filten?: .De'filtèr worden geduréndeeen féprêsè'ntatiève 
werkdag geplaatst in dé.ademzone .(onder de laSkap) yan de lasser. De metingen zuj!èn Worden 
bitgeyoerd bij éeri 'lassér, wérkzaaro in de lasboxen tijdens.een repfésëntatiéye'lesdag., Daatbij zal 
eén stationaire meting, yitgeypèfd worden naar de aanwezigheid yan chfpom-i6 tussen de jasbpxén 
en naar .aanwezigheid van l.as.ropk bij dé werk^wacht tafel en in.het kahtopr. Dé metingen .en 
analysés wofdën conform de NÉN 689 yefricht. Analyse van de fïltefs'^zai uitgèvpérd worden door 
RPS B.V., een éxtérn géacerediteérd iabofatprium.

De metingen Wo.rden uit'gé'vpèrd onder de vpófkpméndé'pmstefidigheden, in een représèntatieye 
.situatie. Dit betreft .eén féalistisché.situatie waarbij blpotsteilifig aan lasrook plaatsvindt.

Het onderzoek wordt uitgevoefd .dópf een gecertificeerd arbeidshygiënlst 'vian het GEAG.

3. Beoogd effect van dé dïenstverlèning
Naar aanleiding yan de rnétihgen zal de eventuele bldotstélling aan ehroom-.6-en lasroók en het 
mogelijk hieruit volgendè gezondheidsrisico worden bepaald, evenals de effectiviteit van de 
aanw.ezige.behéefsmaatfégelén. Gok wordt er geadviseerd óver eventuele vervolgacties. De 
résultaten zullen door middel van eén schriftélijke rapportage békend worden gesteld. Afhankelijk 
van de gébodén méetdata is ppléyèring van hét rapport beoogd in Q3 20r7.

4. Uitvoering
De metinpen.zijn bèpögd.piaats te vinden in -kWart.aal twee.2017, éyèntueerbegin kwartaal drie. Dé 
rapportage :zal uiteriijk .aan het éindè van het derde kwartaal'van .2017-opgeleverd wordt.

5. Evaliiatie
Na afronding van het onderzoek zal :d.e próGésgang door de GOntactpérSpnén. van opdrachtgever eh; GÉAG 
geëyaluëefd worden. Als: het tijdens het project npodzakelljk wofdt geacht is hét mpgélijk tussentijdse 
evajuatié plaats te latèn vindèn.
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6. Randvpörwaarcieh
» Point of contact klant: , Sfafttiedewerker arbözörg, erriaii:
« Hét é^G is yerantwöofdelijk voor het verzórgen van de meetapparatuur, zowei 

organisatorisch als financieel
o De klanit is verahtwoordëlijk voor het plarineh van de meetdagen en werkzaamheden t.b.v, de 

metingen
e De klant is vèrantwobrdèlijk voor het Infórmerèn van bètrókken personeel
• In hét;kader yanjit onderzoek:zuiien laboratoriurn-ondérzoeken plaats vinden. Déze vi/ordèn 

uitgeyoerd door het geacèrèditeerd extern ilabgratorium RPè bv
• Het óÈAG is vèrahtwoordelijk voor de technische afspraken met RPS

7. Personele planning
Aantal uren benodigd voor dit project:

Dis[cipjine Totaal aantal
urén

Arbeids- én organisatiekunde
Arbéidshyqiëne 90
Arbóv.erplèêqkunde
Bedriifsqènèéskunde {artsj
Ergonomie
Veiliqhèldskunde

8. Algemene opmerkingen
U dient zelf zorg te dragen voor de communicatie niet uw medezeggenschap over de 
arbeidsomstandigheden binnen uw eerihèid.
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DefensieOndersteuningscommando 
Ministerie van Defensie

CLAS/OTCLOg 
t.a.v. C-OTCLoq 
Kol
MPC 55A 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht

nota Aanbieden eindrapportage vervolgmetingen blootstel- 
lingsbeoordeling lasrook, lasopleiding OTCLog

Defensie Gezondheidszorg 
Organisatie
Coördinatiecentrum expertise 
Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG)

MPC S6A 
Postbus 185 
3940 AD Doorn 
WWW.defense. nl/dosco
Contactpersoon

Adviseur (arbeldshygiënist 
RAH)

Bijgaand ontvangt u de eindrapportage van de uitgevoerde blootstellingsbeoorde- 
ling lasrook bij de lasopleiding van het OTCLog. Deze rapportage Is een vervolg op 
de rapportage "blootstellingsbeoordeling lasrook, lasopleiding OTCLog, xpost- 
nummer 2016030648, projectnummer 2015030066 .
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van de rapportage kunt u contact opne
men met de in dit briefhoofd genoemde contactpersoon.

Voor algemene vragen of opmerkingen omtrent onze dienstverlening verzoek ik u 
contact op te nemen met het CEAG, nummer 0343 598 811, of via de mail met 
CEAG.Frontoffice@mindef.nl. U kunt verwijzen naar projectnummer A1003H-A.

Datum 29-3-2018

Onze referentie
2018023720

Afschrift aan
. stafmdw

arbozorg

Bijlage
Eindrapportage vervolgme- 
tingcn blootstellingsbeoorde
ling lasrook, lasopleiding 
OTaog

BIJ beantwoording datum en 
ome referentie vermelden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Directeur CEAG, 
voor deze,
Hoofd §fd,eling Advisering CEAG

Mw. CMC mW&O
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■ Commando Dienstencentra 
Ministeiie van Defensie

Vervólgmetingen blootstellingsbeoordeBing iasroök
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Colofon

Postadres

Defensie Gezondheidszorg Organisatie 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden 
en Gezondheid (CEAG)

CEAG
Villa Aardenburg 
MPG 56A 
Postbus 185 
3940 AD Doorn

Opdrachtgever C-OTCLog

Kerndeskundlge(n)
Arbeidshygiënlst

Projectnummer A100311-A
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Inleiding

Dit onderzoek is üitgevoerd a|s vervolg op een eerder lasrookonderzoek^ waarbij 
indicatieve metingen zijn uitgevoerd naar de blootstelling aan Iasrook en daarin 
aanwezige zware metalen en chroom-6.

Uit dit onderzoek bleek dat tijdens het lassen Van pantseraluminium de 
luchtconcentratie Iasrook orider de helm onder de grenswaarde blijft, maar conform 
NEN EN 689 aanvullende metingen noodzakelijk zijn om luchtconcentraties boven de 
grenswaarde uit te sluiten. Tevens is sinds het uitvoeren van de eerdere metingen 
de grenswaarde voor chroom-6 sterk verlaagd. Hierdoor waren conform NEN EN 689 
eveneens aanvullende metingen noodzakelijk om luchtconcentraties boven de 
grenswaarde uit te sluiten.

Naar aanléiding van bovenstaande is besloten vervolgmetingen uit te voeren om de 
blootstelling nader te bepalen aan;

• ' Iasrook tijdens het lassen en frezen Van pantseraluminium;
• chroom-6 tijdens het lassen en snijden van pantserstaal;
• chroom-6 tijdens het lassen en frezen van pantseraluminium.

Hierbij is onderzocht of conform NEN EN 689 de iuchtconcentraties onder de 
grenswaarde blijven en welke maatregelen eventueel genomen dienen te worden.

Voor de beschrijving van de opleiding, de lasprocessen en de omgeving wordt 
verwezen naar het eerder uitgevoerde onderzoek. Ook de beschrijving van Iasrook 
en chroom-6, de effecten en wetgeving hierorhtrent, is in het voorgaande rapport 
reeds opgenomen. In dit rapport zal verder gegaan worden met de meetstrategie en 
blootstellingsbeoordeling in hoofdstuk twee; meetstrategie. Hierna zullen in 
hoofdstuk drie de meetresultaten belicht worden, waarna in hoofdstuk vier déze 
geanalyseerd worden. In hoofdstuk vijf worden de conclusies en aanbevelingen 
weergegeven.

' 2016030648 Rapportage blooCstellingsbeoordéling Iasrook lasopleiding OTCLog. AF/2015030066
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Meetstrategie

Dit hoofdstuk beschrijft de meetstrategie. Paragraaf 2.1. beschrijft de vastgestelde 
functiegroepen die worden blootgesteld aan lasrook (SEG). Paragraaf 2.2 gaat in op 
de gevolgde meetmethodes en gebruikte apparatuur. Vervolgens wordt in paragraaf 
2.3 beschreven hoé de metingen zijn uitgevoerd en de hierbij geconstateerde 
factoren van invloed. In paragraaf 2.4 wórdt de wijze waarop aan de grenswaarde 
wordt getoetst töegelicht.

2.1 Vastgestelde Similar Exposure Group (SEG)
De NEN EN 689 toetst de blootstelling aan zogenaamde Similar Exposure Groups 
(SEG). Dit zijn functiegroepen met een vergelijkbare bidótstelling. In de Nadere 
Inventarisatie Gevaarlijke Stóffen (NIGS) die Defensie momenteel uitvoert worden, 
deze groepen vastgestéld. Om ervoor te zorgen dat de resultaten in dit rapport op 
de vastgestelde werkvyijze van de NIGS aansluit en in de NIGS kunnen worden 
ingevuld, worden deze groepen in deze vervolgrapportage expliciet benoemd. De 
relevante SEG's in dit rapport betreffen:

. CLAS/OTCLOG/IG BEWTECH/Leerlingen;

. CLftS/OTCLOG/IG BEWTECH/Instructeurs.

2.2 Meetmethode en apparatuur
De metingen zijn.uitgevoerd conform het meetprotocol lasrook^. De instructeurs 
kijken steekproefsgewijs mee met de leerlingen tijdens het lassen en demonstreert 
de wijze van lassen, de leerlingen zijn verder gedurende de gèhele werkdag aan het 
lassen. De blootstelling aan lasrook Is gemeten bij de leerlingen (CLAS/OTCLOG/IG 
BEWTECH/Leerlingen), aangezien bij deze SEG de hoogste blootstelling wordt 
verwacht. De metingen zijn verricht door actieve bemonstering: met luchtpompen 
wordt gedurende een vaste periode omgevingslucht door een filter gezogen. Deze 
meetmethode stelt de gemiddelde concentratie over een bepaalde tijdsperiode vast. 
De concentratie inhaleerbaar stof is gemeten met een luchtpomp die voldoet aan 
NEN EN 482 (debiet 2,1 liter/minuut) gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een 
MCE-flIter. Hiermee wordt conform NEN EN 481 de inhaleerbare fractie bemeten.

De concentratie chroom-6 is gemeten met een luchtpomp (debiet 2,1 liter/minuut) 
die voldoet aan NEN EN 482, gekoppeld aan een PAS6-kop met daarin een PVC-filter. 
Voorafgaand en na monstername zijn de luchtpompen gekalibreerd met een NMI- 
gekeurde kalibrator Cónform EN 1232 mag de flow gedurende de meettijd niet 
meer dan 5% afwijken (verschil vóor-/na-ijking). Hierop is toegezien door de flow 
van de pompen voorafgaand aan en na iedere meetsessie te controleren. De 
analyses zijn verricht door RPS Analyse BV (geaccrediteerd conform NEN-EN- 
ISP/IEC 17025:2000), waarbij de lasrook gravimetrisch/conform MDHS 1,4/3 
geanalyseerd wordt en chroom-6 met spectrofotometrie (vergelijkbaar aan NIOSH 
7600).

■ Meetprotocol lasrook: leidraad voor'de meting van beroepsmatige blootstelling aan iasrook, 5x beter, 2010
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Definitief ( Vervolgmetingen bloptsteüingsbeoordeling lasrook 1 29-3-2018

Uitvoering van de metingen
Op 22, 24 en 29 augustus 2017 zijn er metingen verricht bij.de lasopleiding van het 
OTGLog. De metingen zijn uitgevoerd door een arbeidshygiënist van het CEAG. De 
blootstelling tijdens de volgende activitëitén zijn bemefén:

» lx chroom-6 tijdens pantserstaa! lassen en slijpen (22 augustus);
® lx chrqom-6 tijdens pantseraluminium lassen en frezen (24 augustus);
• 2x lasrook tijdens pantseraluminium lassen en frezen (24 en 29 augustus); 
o 2x stofmeting op de achtergrond (kantoör/wachttafel) (24 augustus).

Uitgangspunt voor dë persoonsgebonden metingen is dat de luchtconcentratie 
lasrook als inhaleerbaar stof wordt gemeten. Om de concentratie in de ademzone te 
kunnen meten moet de meetapparatuur draagbaar zijn en moet de 
stofmonsternemer achter de laskap in de ademzone van de lasser bevestigd worden. 
De luchtconcentraties lasrook en chroom-6 worden beoordeeld als een tijdgewogen 
gemiddelde (TGG) over de werkdag van 8 üuf. De metingen zijn uitgevoerd 
gedurende de gehele lesdag. Buiten deze rhêetduur vond geen blootstelling aan 
lasrook plaats.

Naast de persoonlijke metingen zijn op de tweede meetdag twee stationaire 
metingen uitgevoerd om de achtergrondconcentratie stof (waaronder resten lasrook) 
in het kantoor en bij de wachttafel te bepalen. Dit wordt, net als lasrook, gemeten 
als inhaleerbaar stof.
De achtergrondconcentratie lasrook tussen de lasboxen was in het vorige onderzoek 
al bepaald, waaruit bleek dat er sprake was van aanwezigheid van lasrook buiten de 
lasboxen. Bij de kortdurende aanwezigheid van de instructeurs en leerlingen tussen 
de lasboxen, zoals deze geconstateerd is tijdens de meetdagen, blijft deze 
blootstelling conform NEN 689 onder de grenswaarde. Doel van de 
achtergrondmetingen is om te controleren of de achtergrondconcentratie in het 
kantoor en bij de wachttafel onder de grenswaarde blijft.

Op elke meetdag zijn 1-2 persoonlijke metingen uitgevoerd bij leerlingen. Op de 
bemeten dagen waren, naast de bemeten lassers, nog 7 tot 8 lassers aanwezig die 
staal aan het lassen waren in de andere lasboxen. De werkzaamheden uitgevoerd 
door de bemeten leerlingen en andere lassers werden als representatief voor een 
lesdag benoemd door de aanwezige instructeurs.

Toetsing aan de grenswaarden
Omdat metingen een momentopname zijn, wordt de toetsing aan dë grenswaarden 
uitgevoerd conform bijlage C van de NEN-EN-689^. Omdat een grenswaarde is 
opgesteld voor een bepaalde tijdsduur wordt conform NEN EN 689 de gemiddelde 
blootstelling over de tijdsduur berekend: Tijd Gewogen Gemiddelde (TGG). Kern 
van de beoordeling is dat op basis van het aantal uitgevoerde metingen en de 
gemeten luchtconcentratie al dan niet vervolgstappen noodzakelijk zijn. In dit geval 
zijn in totaal drie metingen uitgevoerd. De resultaten van de initiële metingen zijn 
daarbij meegenomen in de beoordeling.

Bij de initiële rhetingén'* is gebruik gemaakt van worst-case taakmetingenj waarmee 
vervolgens de worst-case 8 uur TGG is berekend. Bij de aanvullende metingen is de

^ "Werkplekatmosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing yan 
chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie"
^ 2016030648 Rapportage blootsteliingsbeoordeling lasrook lasopleiding OTCLog, AF/2015030066
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strategie aangepast, waarbij 8 uürTGG metingen zijn üitgevoerd tijdens 
representatieve lesdagen. Hierbij zijn meerdere taken (lassen, slijpen, frezen) 
gedurende de meting uitgevoerd. Omdat sprake is van twee verschillende 
strategieën is geen gebruik gemaakt van ,het toetsingscriterium dat is gebaseerd op 
het geometrisch gemiddelde (zoals vermeld in bijlage C NEN EN 689).

Bij de evaluatie van de meetresultaten zijn de volgende criteria gehanteerd op basis 
van NEN 689 bijlage C:

Rood (non-compliance)
Als de gemeten concéntfatie hoger is dan 100% van de grenswaarde dan is het 
vanzelfsprekend dat de situatie niet in orde is en er direct maatregelen getroffen 
moeten worden om overschrijding voor nu en in de toekomst te voorkomen. Dit 
gebied wordt aangegeven met rood.

Oranje
Bij een concentratie tussen de 25% en dè 100%,is de gemeten concentratie lager 
dan de grenswaarde. Echter, op basis van het beperkte aantal metingen, de 
(bekende) variatie in de meetresultaten en de (on)betrouwbaarheid van de 
metingen is de mogelijkheid van hogere blootstellingen dan de grenswaarde niet uit 
te sluiten. Dit gebied wordt daarom aangegeven met oranje.

Groen (compliance)
De blootstelling ligt onder de grenswaarde wanneer de blootstelling van minstens 
drie verschillende werkperioden kleiner of gelijk aan 25% is. Dit gebied wordt 
aangegeven met groen^.

^ Als er één of twee metingen uitgëyoerd worde,n dienen déze yapwege de lagere 
betrouwbaarheid door de kleinere hoeveelheid metingen, lager of gelijk te zijn dan 10% van de 
grenswaarde.
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3.1

Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de meetresultaten die zijn uitgevoerd op 
22, 24 en 29 augustus 2017 en van de initiële metingen in augustus 2015. Paragraaf 
3.1 beschrijft de meetresultaten van de persoonsgebonden metingen. De 
weergegeven concentraties zijn berekend over een tijdgewogeh gefniddeldè yan 8 
uur. De aangegeven kleur geeft de verhouding tot de grenswaarde weer conform 
paragraaf 2.3 Een overzicht van alle metingen, inclusief de meetduur en de gemeten 
luchtconcentratie staan in bijlage 1. Paragraaf 3.2 geeft de meetresultaten van de 
achtergrondmetingen weer.

Persoonsgebonden metingen
De omstandigheden waaronder het lassen plaats vindt, zijn opgenomen in bijlage 2. 
De luchtcbncentraties 8 uurTGG zijn weergegeven in tabel 3.1,1

Tabel 3.1.1: Persoonsgebonden meting pantseraluminium/pantserstaal onder de lashelm, 8 uur 
TGG

GW 2015-1 2015-2 2015,-3 2015-4
22-8-
2017

24-8-
2017

29-8-
2Pl7

lasrook 1 mg/m^
chroom-
6 1 lig/m^ Wis

De concentraties lasrook komen onder de lashelm boven de 25% van de 
grenswaarde. Aanvullende maatregelen en controlemetingen zijn conform NEN EN 
689 noodzakeiijk.

Er is geen chroom-6 aangetoond boven de detectielimiet. De detectielimiet ligt 
conform de NEN 689 onder de 25% van de grenswaarde.

3.2 Achtergrond stof
De luchtconcentraties 8 uurTGG zijn weergegeven in tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1: Stationaire meting achiergrondconcentratie inhaieerbaar stof, mg/mi, 8 uur TGG

GW 24-8-2017 kantoor 24-8-2017 tafel
Stof 10 mg/m^

De concentratie lasrook in het kantoor en bij de wachttafel blijven conform NEN 689 
onder 10% van de grenswaarde.
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Analyse

In dit hoofdstuk worden dè in het vorige hoofdstuk gepresenteerde resultaten 
geanalyseerd. In de?e analyse zullen zovyel de rheetresultaten.als de huidige 
maatregelen geanalyseerd worden. Paragraaf 4.1 bespreekt de resultaten van de 
lasrookmetingen, 4.2 de ehroom-6 metingen en 4.3 de achtérgrondmètingeh.

4.1 Lasrook
Van de.drie lasrookm.etingen, ultgevóerd bij hét pantseraluminium lassen/frezen 
door leerlingen onder de helm, zijn alle métingèn onder de grenswaarde, maar twee 

■ boven de 25% van de grenswaarde (30%). Hoewel overschrijdingen niet zijn 
aangetoond, kan conform NEN EN 689 niet volledig worden uitgesloten dat de 
blootstelling altijd onder de grenswaarde blijft. Om dit te kunnen aahtonén zijn 
aanvullende metingen noodzakelijk. In dit geval zijn èr echtér al een aantal 
constateringen gedaan. Het is noodzakelijk eerst hiervoor-maatregelen uit te voeren, 
voordat vervolgmétingén kunnen plaatsvinden. In de volgende paragrafen worden 
deze constateringen besproken.

Bij het uitvoeren van de laswerkzaamheden heeft de lasser beschikking over 
ruimteventila'tie en bronafzuiging. Naar aanleiding van het voorgaande onderzoek is 
gekeken naar de ruimteventilatie en bronafzuiging in de ruirtite. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat de ruimteafzuiging mindér dan 800m^ per uur, per lasser ververst. Dit 
is minder dan geadviseerd in dè Verbetercheck Lasrook®, wat aangeeft dat voor de 
uitgevoerde lasprocessen de ventilatie niet toereikend is. Om de blootstelling aan 
lasrook'bij het proces pantseraluminium lassen te verlagen is het verhogen van het 
debiet van de bronafzuiging noodzakelijk.

Tijdens de lasopleiding wordt de leerlingen aangeleerd hoe de lasser zo min mogelijk 
blootstelling aan iasrook heeft. Denk hierbij aan het uit de pluim houden van het 
hoofd, het op de juiste wijze plaatsen van de afzuiging, het niet te snel omhoog 
klappen van de laShelm en het lassen op de juiste temperatuur. Tijdens de 
praktijklessen worden de leerlingen ook door de instructeurs hierop 
steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij medewerkers die op herhaling komen wordt 
hier in mindere mate op gelet door de instructeurs. Door dit nadfukkelijker te 
instrueren kan deze rhaatregel beter geborgd worden, wat leidt tot een lagere 
blootstelling.

■Door iedereen die last in het leslokaal wordt de verse luchtkap toegepast mét filter- 
unit. Hierin zit standaard een deeltjesfiltér én er kan zo nodig éen ABEK-filtef aan 
toegevoegd wördén, waardoor de luCht extra gefilterd wordt. Gezien de gemeten 
waardes dient het ABEK-filtèr standaard toe te worden gepast bij het 
pantSeraluminiurh lassen.

Dè lashelm wordt niet consequent op de juiste wijze toegepast: de in de helm 
aanwezige slab wordt door enkèlé lassers vérv/ijdefd, terwijl deze een röl heeft in 
het buiten houden van de iasrook. OOk wordt niet altijd de ABEK-filter toegepast, 
waar deze wél is voorgeschreven of wordt hij te laat verwisseld waardoor hij niet 
meer werkzaam is. Op deze zaken wordt momenteel geen toezicht gehouden.

Vèrbetercheck lasrook, http://www.5xbeter.nl
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Tenslotte is geconstateerd dat er momenteel gedronken en incidenteel, zelfs gegeten 
wordt in de ruimte waar ook gelast wordt. Ruimte 001 is een werkruimte waar 
sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In een dergelijke ruimte dient 
eten en drinken verboden te zijn, omdat dit de ingestie van gevaarlijke stoffen 
bevordert^.

Uit bovenstaande blijkt dat op meerdere onderdelen van de arbeidshygiënische 
strategie verbeteringen mogelijk zijn orn de blootstelling aan lasrook te verlagen. De 
huidige maatregelen zijn daarmee onvoldoende betreffende het toepassen van de 
arbeidshygiënische strategie. Na het nemen van deze maatregelen dienen opnieuw 
metingen plaats te vinden om de effectiviteit te evalueren.

4.2 Chroom-6
In dë metingen tijdens zowel pantserstaal lassen als pantseraluminium lassen is 
geen aanwezigheid van chroom-6 in de lucht aangetoond. Hiermee is de 
blootstelling conform NEN EN 689 onder de grenswaarde. Om blootstelling 'zo laag 
als technisch mogelijk' te houden is het verplicht om aan de stand der techniek te 

■ (blijven) voldoen en maatregelen te nemen conform de arbeidshygiënische strategie 
zoals besproken in paragraaf 4.1.

4.3 Achtergrond stof
Uit de metingen is gebleken dat er een concentratie inhaleerbaar stof is gemeten, 
maar deze is lager dan 10% van de grenswaarde (aangezjen het hier om slechts 1 
meting gaat). Hiermee is de achtergrondconcentratie conform NEN689 onder de 
grenswaarde. In het inhaleerbare stof kunnen resten lasrook aanwezig zijn, omdat 
in dezelfde ruimte gelast wordt. Dit betekent dat er regelmatig schoongemaakt dient 
te worden om de stofconcentratie zo laag als mogelijk te houden. Ook mag er in 
zowel het kantoor als bij de wachttafel niet gegeten of gedronken worden.

Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.1c.l
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5

5.1

5.2

Conclusies en aanbevelingen

Naar aanleiding van voorgaand onderzoek 2:ijn aanvullende metingen uitgeyoerd 
naar blootstelling aan lasróok bij paritseraluminium lasseh/frèzen en chroom-S bij 
pantseraluminium lassen/frezen en jjantserstaal lassen/snijden. Ook zijn er 
achtergrondmëtingèn uitgevoérd in het kantoeren bij de wachttafel. Dit hoofdstuk 
geeft de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek weer.

Conclusies
Alle meetresultaten naar de blootstelling aan lasrook waren lager dan de 
grenswaarde, maar conform NEN EN 689 valt blootstelling boven de grenswaarde 
niet geheel uit te sluiten. Hiervoor zijn aanvullende metingen noqdzakeTijk.

Er dienen echter eerst maatregelen genomen te \vorden, omdat tijdens het 
onderzoek een aantal noodzakelijke vérbetermogelijkheden zijn geconstateerd 
inzake het toepassen van de arbeidshygiënische stratégie. Deze 
verbetermogéiijkhedeh hebben betrekking óp de huidige ventilatie, instructie en 
controle'op het verminderen va'h de blootstelling bij de lasser, het gebruik van de 
iashelm en het naleven van het hygiëneregime. Na het implementeren van deze 
maatregelen dient de effectiviteit met controlernetingen te worden vastgesteld.

Er is geen chroom-^6 in de lucht aangetoond boyen de detectielimiet van de 
toegepaste onderzoeksmethode. Alle meetresultaten blijven daarmee conform NEN 
EN 689 onder de grenswaarde. Om de blootstelling 'zo laag als technisch mogelijk' 
te houden; zijn dezelfde maatregelen nodig als voor lasrook.

De gemeten luchtconcentratie inhaleerbaar stof in de achtergrondmetingen bij de 
wachttafel en in het kantoor blijft gelijk aan of lager dan 10% van de grenswaarde 
en is daarmee conform NEN 689 lager dan de grenswaarde. Gezien de mogelijke 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen vanuit de lasrook in het stof, dient wel een 
hygiëneregime gevoerd te worden.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de uitgevoerde metingen en analyse wordt het volgende 
geadviseerd. De aanbevelingen zijn ingedeeld conforrh de arbeidshygiënische 
strategie.

• Verhoog het debiet van de ruimte-afzuiging tot minimaal 800 m^ per uur per 
lasser.

• Monitor of hét onderhoud aan zowel bron- als ruimteafzuiging regelmatig en 
tijdig üitgeyoerd Wordt.

• Let op het goed toepassen van de technieken: zorg dat het hoofd piet tussen de 
pluim en de afzuiging zit; de afzuiging juist geplaatst wordt en op de juiste 
temperatuur gelast wordt.

• Lét op het goed toepasseh van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
Specifiek op: het tijdig op en niet te vroeg afzetten van de helm, het tijdig 
wisselen van de filters en het goed gebruiken van de filters. Bij
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pantseraluminium lassen dient zowel de deeltjesfilter als het ABEK-filter 
toégepast te worden.

• Ruimte 001, inclusief het kantoor, is een werkruimte waar sprake is van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In èen dergelijkè ruimte dient eten en 
drinken verboden te zijn. De werkgever is conform de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht om hier toezicht öp te houden.

• Zorg dat het kantoor regelmatig gereinigd wordt om stofophoping te voorkomen.

Vraag na het uitvoeren van de verbeteringen opnieuw een onderzoek aan bij het
CEAG om de effectiviteit van de genomen maatregelen te controleren.
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Bijlage 1 Gemeten concentraties

Paritserstaar iassèh en slijpen ng/m^
22-8-2017 24-8-2017 29-9-2017

rneetduur 318
lasrook
chrpom-6 < 0,153

Aluminium lassen en frezen pg/m^
22-8-2017 24-8-2017 29-9-2017

meefduur 400 352
lasrook 0,28 0,46
chroom-6 < 0,li7

Achtergrond pantseralumiriium relatieve meetwaardes

24-8-2017
kantoor

24-8-2017
tafel 29-9-2017

rneetduur 454 450
lasrook 0,06 0,12
chroom-6
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Bijlage 2 Omstandigheden

De lasopleiding vindt plaats in ruimte 001, gebouw 03 óp de Soldaat Ketting 
Olivierkazerne te Soesterberg. In deze ruimte zijn 20 lasboxen en twee las- 
instructieplaatsen gecreëerd, allen voorzien van bronafzuiging. Ook is er een 
speciale "box" in de ruimte waar pantserstaal geslepen wordt met push-pull 
afzuiging. Deze is verouderd en zal binnenkort vervangen wórden. In de gróte 
ruimte zelf wordt op een werkbank zonder bronafzuiging het pantseralumiriium 
gefreesd. De ruimte zelf is voorzien van een ruimtelijke afzuiging met een dèbiet 
van 16.000 mVh®.
Tijden de metingen zijn er door 7-8 leerlingen (aswerkzaamheden uitgevoerd in de 
lasboxen. De lasboxen zijn bedoeld dat er niet In de vlam gekeken kan worden en 
zijn aan de bovenkant open. Er wórdt tijdens het lassen gebruik gemaakt van 
bronafzuiging. De leerlingen zijn aan het leren om een goede las te leggen, hiervoor 
moeten zij aan bepaalde voorwaarden Voldoen, zoals dat de afstand tussen de 
afzuigmond en las gelijk aan of kleiner dan de diameter van de afzuigmond is. Maar 
gezien het leerproces zal het zeker voorkomen dat dit mis gaat.
De leerlingen hebben beschikking tot een overdrukhelm met externe filterunit. 
Tijdens de metingen is niet geconstateerd dat een lasser zijn hoofd in de pluim 
hield. Bij het lassen hoort tijdens de opleiding, dat er tussendoor geslepen wordt, dit 
is ook tijdens de meetdagen gebeurd. De te lasseh objecten zijn speciaal hiervoor 
geselecteerde objecten die niet voorzien zijn van deklagen.

Opgave RVB, projectnummer P-1003279-P-010-02
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Hoora Advisering

Op de Vliegbasis Eindhoven vinden in het Werkcentrum Hout en Metaal 
laswerkzaamheden plaats. Hierbij komt lasrook vrij. Het is echter onbekend in 
welke mate de medewerkers worden blootgesteld aan lasrook. Aan het CEAG is 
gevraagd de mate van de blootstelling aan lasrook van medewerkers van het 
centrum Hout & Metaal te beoordelen en indien nodig te adviseren over 
beheersmaatregelen.

Door de sectie bedrijfsveiligheid van de vliegbasis Eindhoven zijn met de 
verbetercheck 5x beter in eerste instantie de losprocessen geïnventariseerd. 
Hierna is in samenwerking met het CEAG een rondgang uitgevoerd op het 
werkcentrum, waarna door het CEAG de inventarisatie is beoordeeld. Aan de 
hand hiervan is beoordeeld of aanvullende metingen noodzakelijk zijn.

Verbetercheck lasrook
Om de blootstelling van de medewerkers in te schatten is de verbetercheck 
lasrook ontwikkeld van Sxbeter. Sxbeter Is een project van de 5 cao-partijen in de 
branches metaalbewerking en metalelektro: Koninklijke Metaalunie, FME, FNV 
Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Aan de verbetercheck ligt een 
rekenmodel ten grondslag om risico's te beoordelen. In de dataset achter dit 
rekenmodel zijn meer dan 1500 lasrookmetingen en 2100 metingen van metalen 
in lasrook opgenomen. De blootstelling wordt beoordeeld op basis van de 
inschakelduur, capaciteit van de ruimteventllatie, aanwezigheid bronafzuiging, 
type adembescherming, aantal lassers, type ruimte, lasmethode, positie lasser en 
lasapparaat, aanwezigheid vervuilingen en eventuele ander aanwezige 
vervuilende activiteiten. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een 
stoplichtmodel. Aftiankelijk van de uitslag wondt er een Plan van Aanpak 
aangeboden. Als een bedrijf gebruik maakt van de verbetercheck is dit voor de 
inspectie SZW afdoende en hoeven er geen metingen meer uitgevoerd te worden.

Gezondheidseffecten lasrook
Lasrook is een mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen 
en aanverwante processen als slijpen, gutsen, snijden, etc. Met name de 
lastoevoegmaterialen, zoals elektrode, lasdraad, schermgas of laspoeder, bepalen 
de samenstelling van de lasrook, De gassen die voorkomen in lasrook kunnen

Datum
04-02-2015

Onze referentie 
2015004171

Ai^cfirift aan
Kap
EIt I

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en onderwierp 
vermeiden.

Pagina 1 van 3



tijdens het lasproces bewust zijn toegevoegd als (be)schermgas (onder andere 
argon, helium, kooldioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (onder andere 
koolmonoxide, stikstofoxiden, ozon, fosgeen). Lasrook bevat slechts voor een 
klein deel het (verdampte) materiaal dat wordt gelast. Naast metaaloxiden kan 
lasrook ook delen van oppervlaktebehandelingsmiddelen bevatten zoals verf, 
primer, menie, coatings, vet en ontvettingsmiddelen, die op het verwerkte 
materiaal aanwezig waren.

Bekende acute effecten van blootstelling aan lasrook zijn heesheid, keelpijn, 
irritaties aan de luchtwegen en ogen, ademnood, longoedeem, longontsteking en 
metaaldampkoorts.
Op de lange termijn kunnen ijzerdeeitjes zich ophopen in de longen. Dit brengt in 
sommige gevallen een verhoogde kans op longkanker met zich mee. Bij het 
lassen van roest vrij staal kan chroom VI vrijkomen, chroom VI is geclassificeerd 
als kankerverwekkend.

Divisie Defensie
Gezondheidszorg.
Organisatie
CEAG
Advisering

Datum
4 februari 2015

Onze referentie
2015004171

Situatieschets
In het WC hout en metaal wordt vooral MIG/MAG lassen, TIG lassen en 
puntlassen toegepast als technieken. Alleen MIG/MAG lassen maakt gebruik van 
afsmeltende elektrodes. Als beschermgas wordt argon toegepast. De 
materiaalsoorten die gelast worden zijn: aluminium, staai, RVS en messing.
Er wordt 10 minuten of korter per keer gelast en maximaal een half uur tot een 
uur per dag gelast. Hiermee komt de inschakelduur per dag onder de 15%. Er 
wordt door twee medewerkers gelast op vaste werkplekken in de ruimte.

Beoordeling blootstelling
Met deze gegevens is de verbetercheck lasrook van Sxbeter uitgevoerd.

Er is sprake van ruimteventilatie met een capaciteit van 3000m^ per uur. Bij een 
inschakelduur onder de 15% dient de ruimteventilatie minimaal 800 m^ per uur 
per lasser te zijn. Hier voldoet de ruimteventilatie aan.
Verder wordt er bronafzuiging toegepast. Belangrijk voor een goede werking 
hiervan is de plaatsing van de afzuigmond. De bronafzuiging moet zo dicht 
mogelijk op het project staan. Als de afstand tussen project en afzuiging 
maximaal even groot als de diameter van de afzuigopening, dan wordt de 
bronafzuiging als effectief gezien. Bij een afstand tot een meter wordt de 
bronafzuiging als relatief effectief gezien, bij een grotere afstand neemt de 
toegevoegde waarde af. Aangegeven is dat de plaatsing niet altijd correct is.

Als persoonlijk beschermmiddel wordt de verbeterde lashelm gebruikt. Dit is een 
lashelm met een vormgeving die goed aansluit op de borst van de lasser 
waardoor de gevormde lasrook niet eenvoudig achter de lashelm terecht komt.

Op basis van de beoordeling met de verbetercheck 5x beter blijft de verwachte 
blootstelling aan lasrook onder de 1 mg/m^ en voldoet daarmee aan de gestelde 
grenswaarde. Er hoeven, zolang de hierboven weergegeven situatie niet wijzigt, 
geen metingen uitgevoerd te worden.
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Conclusie en aanbevelingen
In de huidige situatie is de blootstelling beheerst. Wel kunnen de volgende
maatregelen genomen worden om de blootstelling verder te verlagen:
1. De bronafzuiging cp een zo klein mogelijke afstand tot het werkstuk 

gebruiken met een maximum van 40 cm afstand zodat de rook effectief 
weggezogen wordt

2. Gebruik maken van een verse luchtkap, ook wel een overdrukhelm genoemd. 
Dit betreft alle typen laskappen waarbij lucht d.m.v. een pompje met filterunlt 
(uitgerust met P2 of P3 filter) of via een externe luchttoevoer achter de 
laskap wordt geblazen. Door de ontstane 'overdruk' heeft de lasser schone 
ademlucht en wordt intrede van lasrook geheel voorkomen. Vervanging van 
filters era onderhoud aan de kappen moeten tijdig en regelmatig plaats.

Met vrienddliike groet,

Directeur (lEAG
Voor deze
Hoofd afdfligfg Advisering CEAG

Divisie Defensie
Gezondheidszorg
Organisatie
CEAG
Advisering

Datum
4 februari 2015
Onze referentie 
2015004171

Drs
Luitenant-kdionel
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1 Inleiding

Deze aanwijzing heeft betrekking op de beroepsmatige risico's voor defensiemedewerkers door 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Met blootstelling wordt hier bedoeld; het 
direct inademen van (inhalatie), inslikken van (ingestie) of oog-/huidcontact hebben met een 
gevaarlijke stof. Dergelijke risico’s doen zich onder meer voor bij het werken met 
(geëtiketteerde) bedrijfsstoffen, verspanende bewerkingen aan materieel en lasprocessen, maar 
ook bij blootstelling aan milieuvervuiling tijdens uitzendingen.

Omdat het onmogelijk en onpraktisch is om een groot oplossingenboek voor alle specifieke 
stoffen en de bijbehorende be- en verwerkingsprocessen op te stellen, bestaat deze aanwijzing 
uit een algemeen beleidsmatig deel en aanvullende delen (bijlagen) die ingaan op specifieke 
stoffen. Op termijn zullen meer specifieke delen worden toegevoegd. Daarnaast zijn er andere 
defensiebrede aanwijzingen en instructies en lokale defensievoorschriften, orders en dergelijke 
voor het werken met gevaarlijke stoffen.

De Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving is doelwetgeving, waarbij veel onderwerpen 
door werkgevers en werknemers samen moeten worden uitgewerkt. Een werkgever kan samen 
met de werknemersvertegenwoordiging een zgn. arbocatalogus opstellen over hoe aan de 
wettelijke doelvoorschriften voor veilig en gezond werken kan worden voldaan. Het is de 
bedoeling dat deze aanwijzing na akkoord door de Centrales voor Overheidspersoneel en de 
Inspectie SZW als een dergelijke arbocatalogus wordt aangemerkt. Vooruitlopend daarop geldt 
deze aanwijzing als interne regelgeving.

Afbakening toepassingsgebied
Deze aanwijzing is niet van toepassing op biologische agentia (schimmels, bacteriën, virussen en 
parasieten) en radioactieve stoffen (straling). Verder is deze aanwijzing niet van toepassing op 
munitie en explosieve stoffen, en de opslag en het vervoer van stoffen.

In deze aanwijzing wordt voor het opstellen van de beheersmaatregelen de 
levenscyclusbenadering gevolgd (zie hoofdstuk 4). Ten aanzien van de levenscyclus gelden naast 
arbo- ook milieueisen, welke voortkomen uit Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, 
omgevingsvergunning en vervoerswetten. Deze eisen vormen geen onderdeel van deze . 
aanwijzing.

Deze aanwijzing is van toepassing op:
a. De gehele defensieorganisatie, overal ter wereld;

Processen en activiteiten waarvan uit de RI&E blijkt dat sprake is of kan zijn van 
arbeidsgerelateerde risico's op blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
Zowel vredesbedrijfsvoering als opleiding, training, oefeningen, instandhouding, inzet en 
militaire steunverlening^;

d. Buitenlandse plaatsingen en voor internationale staven in Nederland.

b.

c.

Bij inzet zijn de algehele en bij oefeningen de partiële uitzonderingsbepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit van 
toepassing, waarbij er een verplichting is om zo veilig en gezond mogelijk te werken conform het veiligheidsbeleid Defensie (MP12- 
100) en de NATO AJMedP-4 Force Health Protection Doctrine.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat beknopt in op definitie en indeling van gevaarlijke stoffen. Hoofdstuk 3 geeft 
de belangrijkste wet- en regelgeving weer. Hoofdstuk 4 beschrijft de algemene 
beheersmaatregelen die binnen Defensie genomen (moeten) worden om de risico's te 
beheersen. Bijlagen 1 en 2 bevatten overzichten van de gebruikte afkortingen en begrippen. 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de verantwoordelijken, gekoppeld aan de beheersmaatregelen 
uit hoofdstuk 4.

Iende.swettel
iDaarèwa

Wijzingen
Deze aanwijzing vervangt de versie van 17 januari 2019. De wijzigingen betreffen:
1. het vervangen van verwijzingen naar het Veiligheidsmanagementsysteem Defensie 

(VMSDEF) door verwijzingen naar de nieuwe SG Aanwijzing Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
bij Defensie (VGMDEF)^;

2. het toevoegen van bijlage 4 inzake de List of Banned and Restricted Substances plus een 
verwijzing daarnaar in de tekst, o.a. in paragraaf 4.1.;

3. diverse verduidelijkingen en aanpassingen.

^ Bij het vaststellen van deze aanwijzing was VGMDEF nog niet als SG Aanwijzing uitgegeven. VGMDEF versie 2.6 is echter door de 
SG in het Veiligheidscomité van 14 december 2018 vastgesteld. Alle verwijzingen naar VGMDEF in deze aanwijzing betreffen die 
versie van VGMDEF.
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2 Definitie en indeling van gevaarlijke stoffen

Dit hoofdstuk beschrijft de definitie van (2.1) en de gehanteerde indeling voor (2.2) gevaarlijke 
stoffen (2.2).

2.1 Definitie

In het Arbobesluit artikel 4.1 Definities (lid a) worden gevaarlijke stoffen gedefinieerd als 
stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen, waaraan werknemers in werkgerelateerde 
omstandigheden worden of kunnen worden blootgesteld, die vanwege de eigenschappen van of 
de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsel of oplossingen voorkomen, gevaar voor de 
gezondheid kunnen opleveren. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden via 
inhalatie (inademen), ingestie (inslikken), oogcontact of dermaal contract (via de huid).

Bij geëtiketteerde bedrijfsstoffen is informatie over de gevaren van een product aanwezig op het 
etiket en in het veiligheidsinformatieblad. Voor stoffen die vrijkomen bij bepaalde processen 
moet nagegaan worden of de stoffen onder de gegeven omstandigheden als gevaarlijk moet 
worden gekwalificeerd en tot nadelige gezondheidseffecten kunnen leiden. Sommige van deze 
gezondheidseffecten zijn acuut en ontstaan direct of kort na de blootstelling (bijvoorbeeld 
oogirritatie of bedwelming), andere ontwikkelen zich op de langere termijn (bijvoorbeeld kanker 
of allergie). Combinaties van acute en lange termijn risico's komen ook voor.

Het risico is een combinatie van de waarschijnlijkheid (kans) dat dat gevaar zich werkelijk 
voordoet en de ernst van het mogelijke letsel/schade (effect). Bijzondere risicogroepen met een 
verhoogd risico zijn o.a. zwangeren en jeugdigen.

2.2 Indeling gevaarlijke stoffen

In deze aanwijzing wordt de volgende indeling van gevaarlijke stoffen gehanteerd^:

1. Geëtiketteerde bedrijfsstoffen
Een groot aantal gevaarlijke stoffen kan men herkennen aan de gevaarsymbolen op het 
etiket dat de leverancier op de verpakking heeft gezet. Een (afleverings)etiket en 
bijbehorend veiligheidsinformatieblad/Material Safety Data Sheet (MSDS) is conform de 
Europese regelgeving voor Classification Labelling and Packaging (CLP) verplicht voor alle 
gevaarlijke stoffen en mengsels die in de handel worden gebracht en waarbij 
blootstellingsgevaar is bij ge- of verbruik. Voorbeelden van blootstelling aan geëtiketteerde 
bedrijfsstoffen zijn: het aanbrengen van verven of lijmen of het verwisselen van olie uit 
voertuigen.

2. Stoffen zonder eigenaar
Sommige gevaarlijke stoffen worden niet in een verpakking geleverd, deze stoffen ontstaan 
tijdens het werkproces. Deze stoffen hebben geen etiket of veiligheidsinformatieblad van een 
leverancier en worden daarom in de REACH-wetgeving (zie paragraaf 3.2) 'Stoffen zonder 
Eigenaar' genoemd. Ook voor dit type stoffen is de (decentrale) werkgever verplicht om de 
risico's te beheersen. Binnen Defensie wordt deze term gebruikt voor de volgende twee 
situaties:

^ Deze indeling is gebaseerd op de indeling die wordt gehanteerd in o.a. Basisinspectiemodule Gevaarlijke Stoffen van Inspectie SZW, 
Europese REACH-verordening en in Arbo-Informatiebladen.
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2a. Stoffen die vrijkomen tijdens bewerken van materieel, materiaal en/of infra 
Voorbeelden hiervan zijn: het vrijkomen van chroom-6 of kwartsstof bij bewerken'* van 
respectievelijk verfcoatings of steen.

2b. Stoffen die vrijkomen tijdens (verbrandings)processen.
Voorbeelden hiervan zijn: emissie van schietgassen tijdens schietoefeningen, 
dieselmotorenemissies (DME) en lasrook tijdens lassen.

3. Natuurlijke stoffen en milieuverontreiniging
Stoffen die in het omgevingsmilieu voorkomen, kunnen ook gevaarlijke eigenschappen 
hebben. Voor Defensie is dit vooral van toepassing tijdens oefeningen en/of uitzendingen. 
Voorbeelden hiervan zijn blootstelling aan fijnstof in de woestijn of luchtverontreiniging door 
omringende industrie.

Een stof kan onder meerdere van deze categorieën vallen. Bijvoorbeeld chroom-6 kan zowel 
vrijkomen tijdens het verfspuiten van een geëtiketteerde bedrijfsstof, maar ook tijdens een 
oppervlaktebehandeling van een chroom-6 houdende verflaag.

Naast het type blootstelling is tevens de type toxiciteit van belang. Een bijzondere groep van 
gevaarlijke stoffen zijn de zogenaamde CMR-stoffen:
a. C (carcinogeen): verhoogt het risico op het ontstaan van kanker;
b. M (mutageen): verhoogt het risico op DNA-beschadiging en erfelijke veranderingen;
c. R (reprotoxisch): giftig voor voortplanting (vruchtbaarheid, ongeboren kind en/of 

borstvoeding).
Voorbeelden van bekende CMR-stoffen zijn DME, asbest, hardhout en chroom-6.

mmmme.
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Denk hierbij aan hoog- en laagenergetische bewerkingen als schuren, zagen, boren en klinken.
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3 Wettelijk kader

Dit hoofdstuk beschrijft de regelgeving die voor Defensie geldt ten aanzien van gevaarlijke 
stoffen. Achtereenvolgens komen aan bod een overzicht van de relevante wet- en regelgeving 
(3.1), REACH en het daarin opgenomen voorzorgsbeginsel (3.2), arbocatalogi (3.3) en de 
toepassing van de regelgeving op gereedstelling en inzet (3.4).

3.1 Wet- en regelgeving

In Nederland wordt in de Arbowet algemene wetgeving voorgeschreven en wordt per onderwerp, 
stof of categorie stoffen aanvullende regelgeving weergegeven in aparte afdelingen van het 
Arbobesluit of de Arboregeling. Defensie heeft deze wetgeving uitgewerkt in defensiespecifieke 
regelgeving zoals de SG Aanwijzing Veiligheid, Gezondheid en Milieu bij Defensie (VGMDEF)^, 
overige aanwijzingen, arbocatalogi en lokale werkvoorschriften en -instructies. In onderstaande 
tabel staat een overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving.

i

'/'v v.
Burgerlijk Wetboek Artikel 7:658 Zorgplicht en aansprakelijkheid van werkgevers
REACH 1907/2006/EG Risico's van werken met chemische stoffen voor

mens en milieu beheersen
CLP 1272/2008/EG Classificatie van de gevaareigenschappen van 

stoffen en mengsels11I1I1

Arbowet Artikel 3 Veilig en gezonde arbeidsomstandigheden, 
arbeidshygiënische strategie.

Artikel 5 Uitvoeren RI&E
Arbobesluit Hoofdstuk 1 afdeling 7 

Defensie
Uitzondering Defensie voor oorlogssituaties en 
tijdens, direct voor en direct na oefeningen

Hoofdstuk 4 afdeling 1 
Gevaarlijke stoffen

Zorgplicht, registratie, AH-strategie, ventilatie, 
PMO, bijzondere groepen, etc.

Hoofdstuk 4 afdeling 2 
Aanvullende voorschriften 
CM-stoffen en C-
processen

Nadere RI&.E, lijst werknemers, grenswaarden, 
vervangingsplicht, voorkomen en beperken 
blootstelling, technische onuitvoerbaarheid, 
hygiëne etc.

Arboregeling Bijlage XIII Lijst van wettelijke grenswaarden
Artikel 7:611 Goed werkgeverschap

“I'V ' .1 ..i-c'- ,
VGMDEF (SG Aanwijzing) Gevaren zijn zodanig beheerst dat het risico op 

ongewenste gevolgen aanvaardbaar is.
List of Banned and Restricted Substances (LBRS) Lijst met restricties bij de aanschaf van nieuw 

materieel (zie paragraaf 4.1 en bijlage 4)
Defensie Register Gevaarlijke Stoffen (DefReGeS) Registratie van geëtiketteerde bedrijfsstoffen 

(Arbobesluit hoofdstuk 4)
CDS Aanwijzing A-130 Risicomanagement arbeids- 
en leefomstandigheden bij operaties

Nadere regelgeving voor het voorkomen van 
schade aan gezondheid en materieel

Arbocatalogus gevaarlijke stoffen
Stofspecifieke arbocatalogi
Lokale (werk) voorschriften, vaste orders e.d. van 
defensieonderdelen

’ Dit vervangt de ingetrokken MP 12-100 Veiligheidsmanagementsysteem Defensie (VMSDEF).
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3.2 REACH en voorzorgsbeginsel

De Europese verordening inzake Registration, Evaluation, Authorization and restriction of 
CHemicals (REACH) regelt de verplichtingen voor bedrijven die stoffen produceren, gebruiken, 
verwerken en verhandelen. De meeste stoffen vallen onder REACH. Er zijn enkele 
uitzonderingen, bijvoorbeeld radioactieve stoffen en afvalstoffen. Welke REACH-verplichtingen 
gelden, is afhankelijk van hoe gevaarlijk een stof is en hoeveel van die stof gemaakt, gemengd, 
geïmporteerd, verhandeld, vervoerd of gebruikt wordt.

Defensie kan in het uiterste geval bij de Nationale Competente Autoriteit een uitzondering ex 
artikel 2 lid 3 van REACH aanvragen, indien geen autorisatie is verleend en voortzetten van het 
gebruik in het belang is van Defensie. Voor Defensie coördineert DM0 de eisen die voortvloeien 
uit REACH.

Defensie kan bedrijfsstoffen of materieel aanschaffen waarvan de samenstelling geheel of 
gedeeltelijk onbekend (geheim) is. De achterliggende reden kan bedrijfseconomisch (trade 
secret) of militair-strategisch zijn. In een dergelijke situatie is het streven erop gericht om 
zodanige informatie van de leverancier te verkrijgen dat Defensie adequate 
veiligheidsmaatregelen kan treffen. Als de details niet kunnen worden vrijgegeven, moet de 
fabrikant in ieder geval de risico's benoemen.

Zolang een risicobeoordeling niet mogelijk is, geldt het voorzorgbeginsel. Dit betekent dat 
zolang de gezondheidsrisico's niet bekend zijn, er maatregelen getroffen moeten worden om de 
gezondheidsrisico's zo veel mogelijk te beperken. Hierbij wordt de beheerssystematiek voor 
producten met CM-stoffen (zowel IA als IB) als richtsnoer gehanteerd, exclusief 
vervangingsplicht.

3.3 Arbocatalogi

De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving is een doelwetgeving, waarbij veel 
onderwerpen door werkgevers en werknemers samen moeten worden uitgewerkt. Een 
werkgever kan samen met de werknemersvertegenwoordiging een arbocatalogus opstellen over 
hoe aan de wettelijke doelvoorschriften voor veilig en gezond werken kan worden voldaan. Dit 
overeengekomen document wordt vervolgens getoetst door de Inspectie SZW.

Een arbocatalogus is daarmee een instrument dat door de overheid is vastgesteld waarmee 
werkgevers samen met werknemers in het private domein vastleggen met welke erkende 
werkwijze(n), technische en/of organisatorische maatregelen of middelen aan de wettelijke 
doelvoorschriften voor veilig en gezond werken kan worden voldaan. Een arbocatalogus fungeert 
voor de Inspectie SZW als referentiekader bij de handhaving van de arbowetgeving.

In de Arbocatalogi Defensie gaat het conform MP 12-200-100 over de risico's die het personeel 
van Defensie en eventuele derden lopen door de arbeid binnen de sector Defensie. Dit geldt in 
het kader van ketenaansprakelijkheid ook wanneer Defensie als opdrachtgever werkzaamheden 
aan derden uitbesteedt en invloed heeft op gezond en veilig werken, bijvoorbeeld als er op een 
defensielocatie of met arbeidsmiddelen van Defensie wordt gewerkt.

De arbocatalogi Defensie worden pas na instemming van de centrales voor overheidspersoneel 
vastgesteld. De vastgestelde arbocatalogi Defensie zijn geen vrijblijvende 'best practices', maar 
zijn voor commandanten, deskundigen, werknemers en medezeggenschapscommissies een 
richtlijn voor het beheersen van de risico's in de processen en activiteiten. Welke risico's en 
beheersingsmaatregelen van toepassing zijn, blijkt o.a. uit de RI&E.
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3.4 Gereedstelling en inzet in binnen- en buitenland

Deze aanwijzing is van toepassing op alle medewerkers en alle processen van Defensie, zowel 
tijdens opleiding, training, oefening en instandhouding, als tijdens inzet en militaire 
steunverlening, overal ter wereld. Dit geldt dus ook voor buitenlandse plaatsingen en voor 
internationale staven in Nederland. Daarbij zijn de algehele en partiële uitzonderingsbepalingen 
in de arbowetgeving van toepassing (Arbobesluit hoofdstuk 1 afdeling 7 Defensie).

De uitzonderingsbepalingen laten echter onverlet dat Defensie de voortdurende zorgplicht heeft 
voor de veiligheid en gezondheid van het personeel binnen een operationele context conform het 
bedrijfsveiligheidsbeleid Defensie zoals vastgelegd in VGMDEF. Tijdens oefeningen en inzet is 
vaak sprake van bijzondere en/of steeds wisselende omstandigheden, waardoor risico's niet 
altijd kunnen worden beheerst zoals onder andere in wet- en regelgeving wordt voorgeschreven. 
Bij het nemen van maatregelen wordt door middel van risicomanagement een optimale balans 
gevonden tussen veiligheid, gezondheid en het belang van de oefening of inzet.
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4 Beheersmaatregelen

Het is de zorgplicht van de (decentrale) werkgever om het personeel te beschermen tegen 
ongewenste effecten in en door het werk. Dit hoofdstuk beschrijft de beheersmaatregelen die 
Defensie neemt om de risico's van gevaarlijke stoffen/producten te beheersen. De volgorde van 
de algemene beheersmaatregelen in dit hoofdstuk volgt de levenscyclus benadering, van 
aanschaf (4.1) t/m afstoten (4.12, zie onderstaande figuur). In dit hoofdstuk staan alleen 
algemene beheersmaatregelen beschreven. Stofspecifieke beheersmaatregelen zijn terug te 
vinden in de stofspecifieke delen (bijlagen) van deze aanwijzing. In bijlage 3 is een overzicht 
opgenomen van de verantwoordelijkheden gekoppeld aan de taken die in dit hoofdstuk 
beschreven staan.

Levenscyclus

RI&E (4.3)

Aanschaf (4.1)

Registratie (4.9)

Grenswaarden (4.2)

Hygiëne & 
reiniging (4.5)

Afstoten en 
afvoer (4.12)

Instructie (4.6) 
Toezicht (4.7)

Plan van aanpak/ 
AH-strategie (4.4)

Medisch
onderzoek (4.10)

Ongeplande 
blootstelling (4.8)

Instandhouding 
beheersmaatregelen (4.11)

4.1 Aanschaf

De defensieorganisatie is divers. Elk onderdeel of bedrijf heeft door de variatie aan rijdend, 
vliegend en varend materieel, (mobiele) werktuigen en arbeidsmiddelen, als ook door de aard en 
variatie van de taken en infrastructuur, op eigen specifieke wijze te maken met de problematiek 
van gevaarlijke stoffen. Waar het gaat om de aanpak van gevaarlijke stoffen vraagt dit dus om 
maatwerk, specifiek toegespitst op eigen (operationele) middelen en omstandigheden. Wanneer 
dit niet in de fase van behoeftestelling, ontwerp en voorzien-in wordt meegenomen, kan dit na 
ingebruikname leiden tot onvoorziene en grotere blootstelling aan gevaarlijke stoffen dan nodig 
was.

Deze paragraaf heeft als doel om de maatregelen bij de behoeftestelling, ontwerp en voorzien-in 
te beschrijven die het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te
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voorkomen dan wel te beheersen.® Daarbij wordt - in navolging van de indeling in hoofdstuk 2 - 
onderscheid gemaakt in beheersmaatregelen voor geëtiketteerde bedrijfsstoffen, stoffen zonder 
eigenaar en natuurlijke stoffen.

4.1.1 Geëtiketteerde bedrijfsstoffen

Op basis van de Europese CLP-regelgeving moet een groot aantal stoffen en of mengsels worden 
geëtiketteerd. Deze stoffen zijn herkenbaar aan de gevarensymbolen op de verpakking. Bij 
Defensie zijn deze grotendeels ondergebracht in assortiment 17 {zie Aanwijzing HDBV 015 
Assortimentsmanagement). Het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf (DBBB) van DM0 is 
verantwoordelijk voor het grootste deel van de aanschaf van deze stoffen. Defensie-eenheden 
dienen hun behoefte aan (geëtiketteerde) bedrijfsstoffen in bij DM0.

Bij de aanschaf van een (wapen)systeem vermeldt de fabrikant aan welke technische 
specificaties bedrijfsstoffen moeten voldoen, die benodigd zijn voor onderhoud. Bij type 
luchtvaartuigen (en soms ook typegebonden ground support equipment) schrijft de Militaire Type 
Certificaat Houder Organisatie (MTCHO), op grond van de door de Militaire Luchtvaart Autoriteit 
(MLA) toegekende bevoegdheid voor, dat er enkel door de fabrikant voorgeschreven 
bedrijfsstoffen gebruikt mogen worden.

Vóór aanschaf worden bedrijfsstoffen door DBBB beoordeeld op zowel voldoen aan de technische 
specificatie als aan de in de List Banned and Restricted Substances (LBRS) opgenomen 
restricties bij de verwerving van gevaarlijke stoffen (zie bijlage 4). Deze restricties vloeien voort 
uit arbo- en milieucriteria. Deze lijst is opgesteld op basis van Europese wetgeving, nationale 
wetgeving en interne regelgeving van Defensie op het gebied van arbo en milieu.

Andere assortimentsmanagers en commandanten/decentrale werkgevers (via zelfstandige 
aanschaf) kopen incidenteel ook bedrijfsstoffen aan. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de 
naleving van de LBRS.

hbj^lijkinp^fe^^Ar^|£géfSfnqë'^M||r^^ën|^addiikëa^stoffën^jg

iSilslljB)(jbfevattéfiIqeldenitohdenstaanideipüntént

voor
lisso^eGe t^cee ij^pa tiphofitp r^yéiiPllGht

yOAdgnrstoeqepjst#teoz-iMdë!iwapensysteerinnpanaqer|^vy.5S)>zyvaar;weq'ende!jteehnisehe
a^qu^g^tel1lh^|HóMdëzëigMlg^i^^gbed|m^s|öy^ieyoeïtWgasse'ti1tfa^^atJa^agtel'qe^allzalllë

è|ye^q|bëDento
benj^daWeldiga^qoMhet o,pniëu.@gëkekeni|o.fler?
a a njid elna ndSva niaëil BM©ïaientfde

a^d@jfëstpfèh^jafi!p(I|gel

° Dit betreft alleen de eerste aanschaf. Modificaties, mid-life updates (MLU) etc. vallen onder instandhouding en deze worden 
beschreven in paragraaf 4.11.
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Het DefReGeS is het informatiesysteem van Defensie waarin informatie over geëtiketteerde 
bedrijfsstoffen (zowel CMR- als niet-CMR-stoffen) wordt vastgelegd door de afdeling Veiligheid, 
Kwaliteit, Arbo en Milieu (VKAM) van DM0. Tevens zorgt deze afdeling ervoor dat de meest 
recente veiligheidsinformatiebladen (MSDS'n en AVIB's) van bedrijfsstoffen worden gepubliceerd 
op intranet en gearchiveerd. Bij een levering van een bedrijfsstof levert de producent/leverancier 
een MSDS. Op grond hiervan stelt DM0 voor elke bedrijfsstof een Artikel Veiligheid Informatie 
Blad (AVIB) op, waarop de gevaren, preventiemaatregelen en bestrijdings- en eerste 
hulpmaatregelen worden opgenomen. Waarvan toepassing worden persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBMën) voorgeschreven. Tevens wordt op een AVIB aangegeven of en 
zo ja welke aanvullende registratieverplichting van toepassing is op het betreffende product..

Uitzondering zelfstandige aanschaf
Naast centrale inkoop kunnen bedrijfsstoffen, die onder assortiment 17 vallen, ook incidenteel 
en bij wijze van uitzondering zelfstandig worden aangeschaft, bijvoorbeeld in situaties waar de 
(operationele) omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Deze werkwijze is echter wel aan 
regels gebonden. Alvorens tot aanschaf over te gaan, dient de behoeftesteller de afweging te 
maken of CM(R)-stoffen door minder schadelijke stoffen kunnen worden vervangen. De LBRS 
dient onverkort te worden gehanteerd. Om de medewerkers in staat te stellen hun werk veilig 
uit te voeren (en Defensie in staat te stellen zich als goed werkgever op te stellen), is het 
noodzakelijk dat bij elke aanschaf van gevaarlijke stoffen en of voorwerpen met gevaarlijke 
stoffen een MSDS aan de leverancier wordt gevraagd. De commandant/decentrale werkgever 
dient de aanschaf te melden aan de betreffende assortimentsmanager, te beschikken over de 
bijbehorende veiligheidsinformatie en DM0 te voorzien van de benodigde informatie (o.a. voor 
DefReGeS).

Uitzondering niet-assortiment-17 stoffen
Voor bedrijfsstoffen die niet onder assortiment 17 vallen, geldt dat de betreffende 
assortimentsmanager de behoeftestelling en aanschaf dient af te stemmen met de afdeling 
VKAM van DM0, zodat de informatie kan worden verwerkt in DefReGes. Een voorbeeld hiervan 
zijn stoffen zoals ethanol, narcosegassen etc. die in gezondheidscentra worden gebruikt.

4.1.2 Stoffen zonder eigenaar

A) Stoffen aanwezig in materieel, materiaal en/of infrastructuur

Duidelijk moet zijn of en welke schadelijke stoffen er in en op materieel, materiaal en 
infrastructuur zitten, zodat er naderhand in de RI&E een risicobeoordeling kan plaatsvinden. 
Preventief worden veiligheids- en gezondheidsrisico's bij aanschaf in kaart gebracht met 
bijvoorbeeld een arbo- en milieurisicoanalyse (AMRA). Restrisico's die kunnen optreden tijdens 
gebruik, instandhouding en afstoting worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het projectdossier.

Voor aanschaf van materieel (zoals werkplaatsuitrusting en wapensystemen) geldt dat voor het 
inkoopproces de LBRS wordt gehanteerd (zie bijlage 4). De leverancier moet op grond van een 
uitspraak van het Europese Hof van 10 september 2015 de aanwezigheid van een op de 
kandidaat lijst bijlage XIV REACH vermelde stof in een (reserve)onderdeel melden.
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De verwervende instantie binnen Defensie (DM0 voor A- en B-systemen en overige 
defensieonderdelen voor C-systemen) borgt dat de leverancier aangeeft in welke gevallen de 
aanwezigheid van een op de kandidaat lijst bijlage XIV vermelde stof tijdens gebruik en/of 
onderhoud kan leiden tot blootstelling aan de stof. Vervolgens worden de gebruikers door het 
verwervende defensieonderdeel zodanig geïnformeerd dat de decentrale werkgevers de 
blootstelling in hun RI&E kunnen beoordelen en gepaste beheersmaatregelen treffen.

Voor het vastgoed dat in beheer is bij Rijks Vastgoedbedrijf (RVB), registreert en beheerst RVB 
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals asbest. Indien een decentrale werkgever gebruik 
maakt van infra die niet in beheer is bij RVB, dient deze dit als onderdeel van de RI&E mee te 
nemen.

Voor de aanschaf van materieel, bedrijfsstoffen etc. die tot emissie kunnen leiden (denk 
bijvoorbeeld ook aan uitwaseming van matrassen of hardboard meubels), wordt verwezen naar 
paragraaf 4.1.1.

B) Stoffen die vrijkomen tijdens (verbrandings)processen

Bij bepaalde (verbrandings)proecessen kunnen ook CMR-stoffen vrijkomen, zoals lasrook en 
dieselmotorenemissies (DME). Bij behoeftestelling en verwerving dient dit te worden beoordeeld 
en, waar mogelijk, voorkomen. Het gaat hierbij onder meer om voertuigen met een dieselmotor, 
dieselkachels, en lasapparatuur. Voor het beperken van blootstelling aan lasrook, DME en 
chroom-6 met specifieke beheersmaatregelen wordt verwezen naar de betreffende stofspecifieke 
delen bij deze aanwijzing.

4.1.3 Natuuriijke stoffen en miiieuverontreiniging

Stoffen die in het omgevingsmilieu voorkomen kunnen ook gevaarlijke eigenschappen hebben. 
Voor Defensie is dit vooral van toepassing tijdens oefeningen en/of uitzendingen. Voorbeelden 
hiervan is blootstelling aan fijnstof in de woestijn of luchtverontreiniging door omringende 
industrie.

Voor deze stoffen is de levenscyclus benadering (behoeftestelling, aanschaf, registratie, MSDS 
etc.) niet van toepassing. In de RAO en RI&E worden het risico en de eventueel benodigde 
beheersmaatregelen bepaald, zie paragraaf 4.3.

4.2 Grenswaarden

Om te bepalen of de mate van de arbeidsgerelateerde blootstelling in de lucht schadelijk is, 
wordt de blootstelling getoetst aan grenswaarden voor gassen, dampen, nevels en stofvormige 
agentia in de lucht op de arbeidsplaats. Dit betreft de luchtconcentratie op de arbeidsplaats, 
zonder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast grenswaarden voor lucht zijn 
er ook enkele biologische grenswaarden, zoals voor lood in bloed. Indien ook opname via de 
huid mogelijk is of de stof effect heeft op de huid, dan wordt naast een luchtgrenswaarde ook 
een huidnotatie (H) vermeld. Daarvoor is geen kwantitatieve grenswaarde opgesteld. De 
aanduiding betekent dat maatregelen noodzakelijk zijn om contact van de huid met de stof te 
vermijden.

De meeste grenswaarden betreffen een tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (TGG-8 uur), maar 
er bestaan ook stoffen waarvoor eveneens een TGG-15 min grenswaarde is vastgesteld. 
Gedurende max.15 min. mag de werknemer aan maximaal deze concentratie worden 
blootgesteld, mits de blootsteliing over de volledige 8 uur de grenswaarde TGG-8 uur niet te 
boven gaat. Dit wordt toegepaste als er aanwijzingen zijn dat piekblootstelling gedurende korte
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tijd tot meer of andere gezondheidseffecten leidt, zoals bij veel oplosmiddelen. De aanduiding C 
staat voor ceiling (plafond), welke nooit mag worden overschreden (bijvoorbeeld bij 
dichlooracetyleen).

Bij een luchtconcentratie hoger dan de grenswaarde moeten direct maatregelen conform de 
arbeidshygiënische strategie (zie 4.4) worden getroffen om.de luchtconcentratie terug te 
brengen tot beneden de grenswaarde. Bij luchtconcentraties lager dan de grenswaarde zijn geen 
nadelige effecten voor de gezondheid te verwachten. Dat geldt niet altijd voor CM-stoffen en 
inhaleerbare allergenen (sensibiliserende) stoffen, omdat bij deze stoffen altijd een kans bestaat 
op een gezondheidseffect. Het beleid van de overheid voor CM-stoffen is erop gebaseerd om de 
blootstelling te reduceren tot een aanvaard risiconiveau.

Mïoffen

ïaanïiDus

B:^tgnsWaan||w|^||g^êz^g^^|^ig^|^^j|^||^iïfg|0ia^|X4i^o5liifg^l
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Er zijn in Nederland twee soorten grenswaarden:
1. Publieke grenswaarden (nationale wettelijke grenswaarden);
2. Private grenswaarden (bedrijfsgrenswaarden).

Wettelijke grenswaarden worden door de overheid (ministerie SZW; bijlage XIII van de 
Arbeidsomstandighedenregeling) vastgesteld. Als er geen wettelijke grenswaarde is vastgesteld, 
zullen de werkgever en werknemers in onderling overleg bedrijfsgrenswaarden moeten 
vaststellen tot een niveau waarbij (voor de stoffen zonder veilige grenswaarde) geen of zo min 
mogelijk schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan. In deze paragraaf wordt een 
uniforme werkwijze vastgelegd voor het afleiden van bedrijfsgrenswaarden bij Defensie. 
Decentrale werkgevers hebben, samen met de wettelijke grenswaarden, hiermee een 
toetsingscriterium voor risicobeoordelingen om zodoende acute en lange termijn 
gezondheidseffecten te voorkomen.

Binnen Defensie leidt het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid 
(CEAG) van DOSCO bedrijfsgrenswaarden af. Het CEAG volgt daarbij de leidraad die de 
subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de SER heeft laten opstellen 
(www.veiliqwerkenmetchemischestoffen.nn. Voor bedrijfsgrenswaarden die niet met deze 
leidraad kunnen worden afgeleid, wordt vastgelegd waarop deze zijn gebaseerd. Deze 
grenswaarden worden vastgesteld door de Directie Veiligheid.

^ Uitgaande van een continue achturige blootstelling per werkdag, gedurende 40 jaar arbeid. Ter illustratie: bij een 40-jarige, 
dagelijkse achturige blootstelling aan een luchtconcentratie die bij het verbodsniveau hoort, is er een extra risico op het krijgen van 
kanker van 1:250 en bij het streefniveau van 1:25.000.
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Bij de grenswaarden die binnen Defensie worden toegepast, wordt onderscheid gemaakt in 
'vredesbedrijfsvoering' en 'operationeie omstandigheden'. De vredesbedrijfsvoering is 
vergelijkbaar met de gangbare werk- en rusttijden die in Nederland op de werkplek van 
toepassing zijn. Tijdens operationele omstandigheden moet rekening kunnen worden gehouden 
met situaties waarbij de biootstellingsduur de gangbare 8 uur voor de arbeidssituatie in 
Nederland overschrijdt. Daarnaast moet het risico door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
gewogen kunnen worden ten opzichte van de andere risico' s die tijdens operationele 
omstandigheden kunnen optreden. Voor operationele blootstellingsituaties worden de 
screeningswaarden van de meest recente versie van Amerikaanse Technical Guide 230 
toegepast.

De vigerende bedrijfs- en wettelijke grens- en screeningswaarden voor zowel vredes- als 
operationele omstandigheden zijn in een specifiek defensieregister grenswaarden opgenomen. 
Indien wordt afgeweken van de systematiek voor de vredesbedrijfsvoering en de 'operationele 
omstandigheden' zal dit in het register worden aangegeven.

Driejaar na vaststelling van een bedrijfsgrenswaarde wordt door CEAG opnieuw beoordeeld of 
deze nog valide is. Bij nieuwe (definitieve) adviezen van de Gezondheidsraad over grenswaarden 
zal direct beoordeeld worden of deze tot aanpassing van de Defensie bedrijfsgrenswaarden 
moeten leiden.

Wijzigingsvoorstellen van de bedrijfsgrenswaarden worden aan de centrales voor 
overheidspersoneel voorgelegd.

4.3 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Binnen Defensie wordt er met duizenden verschillende gevaarlijke stoffen gewerkt. Dit kan tot 
gezondheidsschade leiden, op korte en op lange termijn. Om risico's te voorkomen en te 
beheersen, zullen deze eerst inzichtelijk moeten zijn. Het doel van de risico-inventarisatie en - 
-evaluatie (RI&E) is het inzicht krijgen in de gevaren en de hieraan verbonden gezondheids- en 
veiligheidsrisico's om met een plan van aanpak (aanvullende) maatregelen te treffen om de 
risico's (verder) te beheersen.

Conform Arbowetgeving (AW artikel 5 en AB artikel 4.2) en VGMDEF is iedere defensiewerkgever 
verantwoordelijk voor het inzichtelijk hebben van de relevante veiligheids- en 
gezondheidsrisico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Binnen Defensie wordt dit de Nadere 
Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (NIGS) genoemd. De NIGS is voornamelijk gericht op het 
beheersen van (lange termijn) gezondheidsrisico's. Het plan van aanpak waarmee de 
geconstateerde risico's gereduceerd of beheerst worden, is onderdeel van de RI&E en moet 
gebaseerd zijn op de arbeidshygiënische strategie (zie paragraaf 4.4).

Ondersteuning bij de NIGS dienen commandanten aan te vragen bij CEAG. Voor geëtiketteerde 
bedrijfsstoffen gebruikt Defensie onder begeleiding van het CEAG het instrument 
Stoffenmanager om een schatting te maken van de blootstelling op de werkplek. Aanvullend 
hierop kan het CEAG ook andere modellen (laten) toepassen (bijvoorbeeld Advanced Reach Tool) 
voor situaties waar met Stoffenmanager geen/onvoldoende uitspraak mogelijk is. In geval van 
metingen (lucht/stof) en de daarmee samenhangende meetmethodes is het verplicht om het
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CEAG in te schakelen®. In geval van luchtmetingen vindt de beoordeling plaats conform NEN-EN 
689®.

Voor werkzaamheden, waarbij risico aanwezig is op het vrijkomen van asbest gelden de eisen 
zoals genoemd in het Arbobesluit en het Asbestverwijderingsbesluit (o.a. 
inventarisatieverplichting).

4.4 Plan van aanpak (arbeidshygiënische strategie)

De Arbowet verlangt dat de beheersmaatregelen die volgen uit de RI&E (zie 4,3) in een bepaalde 
volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken.
Dat wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd. Het doel van deze strategie is om gevaren 
en risico's voor de werknemers zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Met de 
arbeidshygiënische strategie worden beheersmaatregelen in onderstaande volgorde (S-T-O-P) 
genomen:

1. Substitutie/bronmaatregelen: Voorkomen van gevaren of wegnemen van de oorzaak van 
het probleem. Voorbeelden hiervan zijn:
• Vervangen gevaarlijke stof door minder schadelijke vorm;
• Aanpassen productieproces (afbijten i.p.v. schuren; toepassen natte technieken om 

stofemissie te voorkomen; automatisering met robot);
• Onderhoudsproces uitbesteden of uitfaseren.

2. Technische maatregelen: Verminderen van risico's (als bronmaatregelen niet mogelijk 
zijn) met behulp van technische voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn:
• plaatsen van een afzuiginstallatie (bronafzuiging);
• omkasten van werkzaamheden (straalkast);
• vergroten afstand tussen werknemer en bron;
• preventief onderhoud;
• luchtgordijn of luchtdouche.

3. Organisatorische maatregelen: Verminderen van risico's (als collectieve maatregelen niet 
kunnen of ook [nog] geen afdoende oplossing bieden) door het werk anders te organiseren. 
Voorbeelden hiervan zijn:
• taakroulatie;
• inrichten gevarenzones of aparte ruimtes;
• hygiëne ('good housekeeping' en periodieke reiniging);

® Een werkgever kan metingen laten uitvoeren door een deskundige die in dienst is bij de werkgever, zolang het plan van aanpak en 
de concept-eindrapportage ter toetsing wordt ingediend bij het CEAG. Een positief advies van CEAG is randvoorwaardelijk voor het 
kunnen uitvoeren/rapporteren van het onderzoek.

^ NEN-EN 689 is de leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met 
grenswaarden en de meetstrategie.
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• werkplanning (voldoende tijd voor uitvoeren maatregelen);
O werkzaamheden uitvoeren bij andere afdelingen die beschikken over meer 

voorzieningen.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): Verstrekken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn:
• adembescherming;

• Handschoenen;

• beschermende kleding.
Dit is in principe een tijdelijke oplossing en de minst gewenste mogelijkheid van 
bescherming.

Het is alleen toegestaan een niveau van de arbeidshygiënische strategie te verlagen als daar 
goede redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische redenen). Dit is het 
redelijkerwijs-principe. Defensie past deze hiërarchie van beheersmaatregelen toe om 
blootstelling te reduceren tot onder betreffende grenswaarden. Een luchtgrenswaarde geldt voor 
de luchtconcentratie op de arbeidsplaats, zonder het gebruik van adembescherming

Specifiek voor adembescherming hanteert Defensie in de keuzemethode voor het benodigde 
type adembescherming de Assigned Protection Factor (APF)^°. Adembeschermingsmiddelen zijn 
hierin ingedeeld in zes beschermingsklassen (APF: 4-10-20-40-200-2000). De 
geschatte/gemeten luchtconcentratie op de arbeidsplaats wordt hierbij gedeeld door de APF, 
waarna deze concentratie wordt getoetst aan de grenswaarde^. Hiermee wordt alleen de 
minimaal vereiste beschermingsklasse vastgesteld. Benadrukt dient te worden dat de 
daadwerkelijke bescherming grotendeels wordt bepaald door juist gebruik en onderhoud (zie 
4.11.2). Indien nodig/mogelijk kan Defensie voor een specifieke werksituatie een Workplace 
Protection Factor (WPF)^2 vaststellen of de effectiviteit controleren met biologische monitoring.
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Conform HSG53, Respiratory protective equipment at work, HSE, 2013.

De toetsing vindt plaats met het 90 percentiel van door REACH aanvaarde schattingsmodellen (o.a. Stoffenmanager en ART) of 
met NEN EN 689 bij luchtmetingen.

De WPF wordt opgesteld voor een specifieke werksituatie door metingen op de werkplek of een simulatie in een laboratorium 
(Simulated WPF).
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4.5 Hygiëne en reiniging

Bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen moet, onafhankelijk van de mate van blootstelling, 
altijd zoveel mogelijk getracht worden die blootstelling te beperken en te voorkomen. Hierbij is 
ook de dagelijkse hygiëne en (periodieke) reiniging van werkruimten belangrijk. Zo kan 
bijvoorbeeld door het eten op de werkplek met vervuilde handen (verhoogde) blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Het doel is om blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel 
mogelijk te voorkomen en te beperken door hygiënisch te werken en de werkruimte daar waar 
nodig te reinigen.

Hoewel met'good housekeeping' blootstelling aan gevaarlijke stoffen - en vooral stof - zoveel 
mogelijk kan worden voorkomen, is het niet te vermijden dat op bepaalde plaatsen in 
werkplaatsen (bijvoorbeeld boven reikwijdte) stofophoping plaatsvindt. Ook deze dient periodiek 
te worden verwijderd om blootstelling door op wervelen en verspreiding te voorkomen. 
Daarnaast is het mogelijk dat tijdens een incident gevaarlijke stoffen vrijkomen op de werkplek. 
Ook die moeten worden opgeruimd.

4.5.1 Hygiëneregime

Het is niet toegestaan te roken, drinken of eten op de werkplek, er dient netjes en ordelijk te 
worden gewerkt ('good housekeeping') en stof op werveling tijdens reguliere reiniging moet 
worden voorkomen (bijvoorbeeld door nat te reinigen). Op werkplekken waar met gevaarlijke 
stoffen wordt gewerkt, is het niet toegestaan perslucht te gebruiken als reinigingsmethode. Dit 
geldt zowel voor het reinigen van de werkplaats, gereedschappen als van de werkkleding.
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Passieve blootstelling houdt in dat de werknemer zelf geen werkzaamheden met CM-stoffen uitvoert, maar wordt biootgesteld door 
werkzaamheden die een andere werknemer uitvoert met CM-stoffen (of heeft uitgevoerd).
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Er dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te worden gehouden met schoonmaak 
direct na de uitgevoerde werkzaamheden. Schoonmaak betreft o.a. de werkplek, gebruikt 
gereedschap, werkkleding en schoenen.

4.5.2 Periodieke (industriële) reiniging

Een periodieke (industriële) reiniging van werkplaatsen van restanten van gevaarlijke stoffen 
kan o.a. noodzakelijk zijn:
a) bij moeilijk bereikbare plaatsen waar stof kan ophopen (bijvoorbeeld horizontale delen boven 

reikhoogte > 2 meter);
b) na een incident, waarbij het defensieonderdeel over onvoldoende personele/materiële 

middelen beschikt om de betreffende ruimte(n) te reinigen^'';
c) na beëindiging van gebruik van de werkplaats voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen 

(bijvoorbeeld bij herbestemming van de ruimte).

Een periodieke (industriële) reiniging houdt dus niet automatisch in dat de gehele werkplaats 
wordt schoongemaakt. Het betreft de onderdelen die niet voldoende kunnen worden 
schoongehouden door dagelijkse 'good housekeeping' en daarom extra inspanningen 
noodzakelijk maken. Een periodieke reiniging hoeft niet per definitie een industriële reiniging 
door een externe firma te betekenen.

Defensie heeft voor het industrieel reinigen van werkplaatsen door gespecialiseerde bedrijven 
een raamcontract afgesloten. Om te bepalen of er sprake is van reiniging van gevaarlijke stoffen 
dient de aanvrager de lokale bedrijfsveiligheidsorganisatie te consulteren.

Indien een verontreiniging met asbest wordt aangetroffen/vermoed dient conform het 
Asbestverwijderingsbesluit een eventueel benodigde sanering te worden uitgevoerd door een 
daartoe gecertificeerd bedrijf. In dat geval dient via de afdeling Defensie Vastgoed Management 
(DVM) van DOSCO de asbestcoördinator van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te worden 
benaderd.

4.5.3 Urgentie periodieke reiniging

Op basis van de RI&E dient de werkgever vast te stellen hoe 'good housekeeping' en periodieke 
reiniging wordt ingeregeld. Om reinigingswerkzaamheden voor CM-stoffen te kunnen prioriteren 
maakt Defensie gebruik van onderstaande urgentietabel voor reiniging. De reinigingsurgentie is 
een richtsnoer voor een decentrale defensiewerkgever. Op basis van de RI&E kunnen 
aangepaste termijnen worden vastgesteld. Redenen hiervoor kunnen zijn: er vinden zeer weinig

Het ongewild vrijkomen van een gevaarlijke stof kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Dit houdt echter niet in dat in alle 
gevallen sprake is van een incident, waarna een industriële reiniging noodzakelijk is. Veel defensie-eenheden zijn ingericht om met de 
betreffende gevaarlijke stof te werken en beschikken over de middelen en expertise om zelf veilig restanten te verwijderen.
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werkzaamheden plaats met gevaarlijke stoffen; alle processen vinden met bronafzuiging plaats, 
zodat zeer weinig stof vrijkomt; etc.

Achtergrondconcentratie > 
Grenswaarde 8 uur TGG

Voorbewerkingsruimte met 
hoogenergetische bewerkingen
Algemene werkruimte met laag- en of 
hoogenergetische bewerkingen
Beëindiging werkzaamheden met CM- 
stoffen

Zo spoedig mogelijk reinigen. De ruimte 
wordt buiten bedrijf gesteld en kan 
alleen worden betreden met PBM's
1 X perjaar

1 X per drie jaar

Zo spoedig mogélijk na beëindiging van 
werkzaamheden met CM-stoffen^^

Conform NEN 2991 Conform NEN 2991

Ontruiming en/of afsluiting van een (gedeelte) van een werkplaats vindt alleen plaats, indien uit 
luchtmetingen blijkt dat de achtergrondconcentratie conform NEN EN 689 hoger ligt dan de 
grenswaarde voor 8 uur TGG'®. Voor asbest geldt aanvullende regelgeving voor ontruiming die 
zijn opgenomen in NEN 2991'^.

Indien geen ontruiming plaatsvindt kunnen wel extra maatregelen noodzakelijk zijn, om het 
dagelijkse hygiëneregime te verbeteren of op wervelen van opgehoopt stofte reduceren. 
Bijvoorbeeld door het verhogen van de frequentie van reiniging, toepassen van HEPA stofzuigers 
en verbieden van droge reinigingstechnieken als vegen.

4.6 Voorlichting en instructie

Wanneer de arbeidsrisico's met betrekking tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen via de RI&E 
en NIGS inzichtelijk zijn, moet de defensiewerkgever conform Arbobesluit artikel 4.10d en 
VGMDEF periodiek voorlichting en instructie gegeven. Het doel van de voorlichting en instructie 
is enerzijds de werknemers bewust te maken en te houden van de gevaren en de hieraan 
verbonden risico's en anderzijds ervoor te zorgen dat de werknemers conform de werkinstructies 
werken om zodoende de risico's zoveel als mogelijk te beheersen.

Voorlichting en instructie moet zijn afgestemd op de capaciteiten, taal, kennis en ervaring van 
de betrokken werknemers. De wijze van het geven van voorlichting en onderricht is niet 
wettelijk vastgelegd en kan op verschillende manieren worden ingevuld: intern of extern, 
schriftelijk, mondeling, individueel of in groepsverband, via intranet, toolboxen, video of 
e-learning, via combinaties van deze middelen etc. Essentieel is dat het toegesneden is op de 
beheersing van de aanwezige risico's.

Bij voorlichting en instructie wordt ten minste aandacht besteed aan:

Indien sprake is van een herbestemming of afstoting, dan dient de eigenaar van de arbeidsplaats deze te laten reinigen 
voorafgaand aan de herbestemming/afstoting.

Conform NEN-EN 689, waarbij de werkplaats in gebruik is of een vergelijkbare situatie wordt gesimuleerd. Hierbij kan i.p.v. 
metingen ook gebruik worden gemaakt van meetgegevens van vergelijkbare werkplaatsen. Indien een andere grenswaarde geldt, zal 
hieraan worden getoetst.

NEN2991. Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, 
constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt
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a) Mogelijke gevaren die uit de RI&E naar voren zijn gekomen;
b) Aard van de blootstelling;
c) (Bedrijfs)grenswaarden;
d) Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken tot een zo laag 

mogelijk niveau; ■
e) Voorzorgsmaatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich met betrekking tot 

gevaarlijke stoffen een ongewilde gebeurtenis voordoet (en de dan te nemen maatregelen);
f) Hygiënische maatregelen;
g) Juist dragen, gebruiken, bewaren en onderhouden van PBM's;
h) Informatie over veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof 

wordt verstrekt.

De voorlichting en instructie wordt minimaal jaarlijks herhaald, aantoonbaar vastgelegd en 
geactualiseerd als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

4.7 Toezicht door werkgever en verplichtingen van werknemers

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het structureel en systematisch houden van toezicht op 
de naleving van werkwijzen, voorschriften en veiligheidsmaatregelen (Arbowet artikel 8 lid 4).
De werkgever mag het toezicht op veilig en gezond werken delegeren. Personeel dat is belast 
met eerstelijns toezicht en/of supervisie dient daarvoor adequaat opgeleid te zijn. De decentrale 
defensiewerkgever is verantwoordelijk voor het structureel en systematisch houden van toezicht 
op de naleving van werkwijzen, voorschriften en veiligheidsmaatregelen. Dit betreft zowel 
beheersmaatregelen als de borging daarvan in de bedrijfsvoering, zoals ten aanzien van:
a) Regels op het bedrijfsterrein;
b) Regels binnen de werkplaatsen en gebouwen;
c) Bijzondere omstandigheden zoals operaties en oefeningen;
d) Werken met gevaarlijke stoffen en installaties;
e) Juiste gebruik van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen;
f) Sanctiebeleid.

Werknemers zijn op hun beurt conform Arbowet artikel 11 verplicht om volgens de 
voorgeschreven werkinstructies te werken. Bij Defensie zijn werknemers zijn verplicht om:
a) De instructies van de (decentrale) werkgever op te volgen;
b) Naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere 

betrokkenen;
c) Gevaarlijke stoffen en arbeidsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;
d) De verstrekte PBM's op de juiste wijze te gebruiken, te onderhouden en op te bergen;
e) Mee te werken aan voorlichting en instructie;
f) Gevaren en mogelijke gevaren voor de veiligheid en gezondheid direct te melden.

4.8 Ongeplande blootstelling aan gevaarlijke stoffen (incident)

Ondanks alle preventieve voorzorgmaatregelen, instructies, toezicht etc. kunnen onvoorziene 
incidenten met gevaarlijke stoffen optreden, bijvoorbeeld door een technisch defect of menselijk 
handelen. Dit kan leiden tot zowel acute gezondheidsschade als schade op de lange termijn. Het 
doel is om de eventuele gevolgen en gevolgschade van een ongepland incident zoveel mogelijk 
te beperken.

In het Arbobesluit artikel 4.6 en 4.7 zijn de maatregelen opgenomen die een werkgever hoort te 
treffen bij een incident/calamiteit met gevaarlijke stoffen:
• Het beperken van de calamiteit;
• Het inlichten van werknemers en ontruimen;
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» De werknemers die opruimwerkzaamheden uitvoeren moeten goed beschermd zijn en niet 
langer dan nodig in de ruimte van de calamiteit zijn;

® Het aanwezig zijn van waarschuwings- en communicatiesystemen bij calamiteiten;
• Het voorkomen dat anderen de ruimte(s) van de calamiteit betreden.
Deze aspecten moeten aan bod komen in een bedrijfsnoodplan.

Bij Defensie worden in geval van incidenten, zoals een onvoorziene blootstelling, de volgende 
stappen genomen:
• Het werk wordt stil gelegd.
• Er wordt een eerste risicobeoordeling van de ontstane situatie gemaakt. Deze dient als basis 

voor vervolgacties (bijvoorbeeld reiniging).
• Het is verplicht dat bij deze risicobeoordeling de bedrijfsveiligheidsfunctionaris van de 

defensie-eenheid wordt geraadpleegd.
• Het personeel en de medezeggenschap worden geïnformeerd, 
o De betreffende locatie wordt, indien noodzakelijk, gereinigd.
» Waar nodig worden veiligheidsprocedures opgesteld/aangepast.

4.9 Blootstellingsregistratie
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4.10 Medisch onderzoek

Arbowet artikel 18 verplicht werkgevers om werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen 
een onderzoek te ondergaan dat gericht is op de risico's die de arbeid voor de gezondheid van 
de werknemers met zich mee brengt. Het doel is door vroegtijdig signaleren mogelijke 
gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Zowel de medische 
onderzoeken als de biologische monitoring vinden alleen plaats op vrijwillige basis.

Conform VGMDEF wordt aan medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen een initieel 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek aangeboden, evenals een Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO) en een medisch onderzoek indien er een blootstelling bij een incident heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot stofspecifieke biologische monitoring 
(bijvoorbeeld in de vorm van een bloed- of urinetest). De medische onderzoeken kunnen door de 
(decentrale) werkgever aangevraagd worden bij CEAG.

4.11 Instandhouding van beheersmaatregelen

Om te zorgen dat beheersmaatregelen effectief blijven, dienen deze regelmatig onderhouden, 
geïnspecteerd en/of gekeurd te worden. En omdat de beheersmaatregelen moeten voldoen aan 
de stand der techniek, zal regelmatig moeten worden beoordeeld of de getroffen maatregelen 
hier nog aan voldoen. Het doel is het zo effectief mogelijk houden van de beheersmaatregelen 
zodat de risico's zoveel mogelijk beheerst blijven.

De bijlage bij het DfeOSO (de PDF-kopie) wordt per afdeling opgesteld met gebruik van de informatie die is (en in de toekomst 
wordt) verzameld bij het uitvoeren van de Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (en eerder is verzameld tijdens het uitvoeren van 
de RI&E), Dit betreft dan de op dat moment beschikbare gegevens en zo wordt voldaan aan de eis dat de beschikbare 
blootsteliingsgegevens uit de NIGS zijn vastgelegd. Het is dus mogelijk dat bij de blootstellingsregistratie van het volgend jaar weer 
nieuwe beoordelingsgegevens zijn toegevoegd aan de NIGS-file of dat er stoffen zijn vervallen of zijn toegevoegd.
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4.11.1 Instandhouding van installaties, materieel en werkplaatsuitrusting

Keuringen, inspecties en onderhoud dient te worden uitgevoerd conform een namens de 
werkgever vastgesteld onderhoudsplan wat in de reguliere bedrijfsvoering is opgenomen (zie 
paragraaf 4.1 en stofspecifieke delen) en is in het kader van de zorgplicht dan ook de 
verantwoordelijkheid van de betreffende decentrale werkgever.

De assortimentsmanagers bundelen de behoefte aan installaties, materieel en 
werkplaatsuitrusting, stellen vervolgens een programma van eisen op voor contracten en 
onderhouden de contracten. Wanneer in het kader van instandhouding bij tussentijdse 
modificaties nieuwe modificatiekits of nieuwe onderdelen worden aangeschaft, moet het 
aanschafproces zoals beschreven in paragraaf 4.1 opnieuw doorlopen worden

4.11.2 Instandhouding van PBM's

Het KPU-bedrijf bundelt als assortimentsmanager de behoeften aan PBM's en sluit een contract 
af op basis van de vigerende NEN's. Het KPU-bedrijf zorgt ervoor dat geschreven onderhouds- 
en gebruiksinstructie van de fabrikant met de PBM's wordt meegeleverd (en dat er toegang is tot 
updates van deze instructie, als de markt hier invulling aan geeft). Het contract voor PBM's bij 
Defensie bevat tevens een mogelijkheid voor het verkrijgen van advies van de leverancier en 
voor aanvullende diensten, zoals fit-to-face.

Door de afhankelijkheid van de menselijke factor zijn PBM's een kwetsbare schakel in de 
bescherming tegen blootstelling. De effectiviteit van bijvoorbeeld ademhalingsbescherming 
wordt vooral bepaald door goede gelaatsafdichting, correct gebruik en onderhoud. Voor PBM's 
geldt dat het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsprogramma moet worden uitgevoerd 
en dat voor tijdige vervanging zorg gedragen dient te worden. De decentrale werkgever dient 
ervoor te zorgen dat de gebruiker dit onderhoud uitvoert en. dat deze wordt voorzien van 
instructie.

Om een goede gelaatsafdichting te garanderen dient voor adembescherming tenminste 
tweejaarlijks een fit-to-face test uitgevoerd te worden . Bij bijvoorbeeld fors gewichtsverlies in 
korte tijd of gezichtsveranderingen (gebit, cosmetisch etc.) kan dit eerder nodig zijn en heeft de 
werknemer een eigen verantwoordelijkheid dit kenbaar te maken. De verantwoordelijkheid om 
daarop toe te zien, ligt bij de decentrale werkgever. Een hogere frequentie kan op basis van 
lokale situaties door de decentrale werkgever worden vastgesteld.

4.11.3 Toetsing aan de stand der techniek (inclusief vervangingsplicht)

De toetsing aan de stand der techniek betreft derhalve vooral ondersteunende apparatuur (zoals 
testopstellingen, werkplaatsinrichtingen en ground support equipment). Daarnaast kan de 
toegepaste techniek achterhaald zijn.

t^s^^lMipita;i;i.cl|d^Siiiifmieliw^ndtiBin^ffl^ël;siëiTO^fëëitf^MlstoffëÉ

Met in achtneming van de eis tot 'stand der techniek' voert de wapensysteem/ 
assortimentsmanager periodiek een marktverkenning uit. Uitgangspunt is dat Defensie inzicht 
krijgt in de commercieel verkrijgbare en technisch toepasbare 'stand der techniek' die 
marktpartijen aanbieden {Commercial off the Sheif, COTS). Defensie zal zelf geen specifieke 
toepassingen ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met nadere eisen vanuit andere 
wetgeving en richtlijnen (bijvoorbeeld NEN-normen voor spuitcabines). Daarnaast kunnen
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nadere eisen voorgeschreven worden in stofspecifieke delen (bijvoorbeeld elektrische i.p.v. een 
diesel heftruck). Dit kan bijvoorbeeld na afstemming tussen decentrale werkgever en 
wapensysteem/assortimentsmanager leiden tot vervanging van een CM-stof of betere 
bronafzuiging bij handgereedschappen.

Een beoordeling van de 'stand der techniek' dient ten minste plaats te vinden tijdens:
a) End-life en verwerving (zie paragraaf 4.1);
b) Mid-life Update (MLU) en andere groot onderhoud, modificatie en revisieprocessen (dit geldt 

voor die onderdelen welke in het kader van de update worden vervangen en dit is ingeregeld 
in het inkoopproces met de meest actuele LBRS zoals beschreven in paragraaf 4.1).

c) Periodieke actualisatie van de RI&E (VMS DEF procedure 2 geeft nadere voorschriften over 
de termijn).

P<P@gedeglteJ laa^ihdenvMp:o,t|nIEMisto
a^iaië^iijialei

De toetsing aan de stand der techniek geschiedt volgens het volgende globale stappenplan:
a) De defensieonderdelen en wapensysteem-/assortimentsmanagers stemmen de behoefte aan 

een toetsing op de stand der techniek met elkaar af. Gebruik van automatisering kan het 
initiëren/triggeren van het proces vergemakkelijken.

b) De wapensysteem-/assortimentsmanagers laten met behulp van experts en de 
defensieonderdelen een marktverkenning uitvoeren bij minimaal twee commerciële partijen 
en (laten) beoordelen of er verbeteringen (hogere bescherming) mogelijk zijn.

c) De defensieonderdelen nemen de uitkomst van de marktverkenning en eventuele 
maatregelen op in de RI&E en plan van aanpak.

4.12 Afstoten en afvoer

Bij het inrichten van werkprocessen moet rekening worden gehouden met beroepsmatige
blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens en in de laatste fase van de levenscyclus. Het doel is
om ook in de laatste fase van de levenscyclus de risico's van gevaarlijke stoffen te beheersen.
Denk hierbij aan:
• Emissie tijdens de exploitatiefase via lucht, bodem of water (bijvoorbeeld lozing op riool of 

onderhoud aan filterinstallaties)^®;
• Gevaarlijk en strategisch afval tijdens en na de exploitatiefase (bijvoorbeeld het legen van 

stofopvanginstallaties of schoonmaken);
• Het (laten) reinigen van defensiekleding.

De risico's die gepaard gaan met dergelijke werkzaamheden moeten in de RI&E worden
opgenomen.

Dit is geregeld in een omgevingsvergunning en specifieke milieuregelgeving van Defensie.

Pagina 26 van 35



Aanwijzing HDBV 021 | Risicobeheersing gevaarlijke stoffen op de werkplek | 14 maart 2019

Bijlage 1: Afkortingen

AC Achtergrondconcentratie
AMGEA Afdeling Materiële Gereedheid & Externe Assortimenten
APF Assigned Protection Factor
Arbobesluit Arbeidsomstandighedenbesluit
Arboregeling Arbeidsomstandighedenregeling
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
A- en B- Systemen die rechtstreeks bijdragen aan (gevecht)operaties of
systemen ondersteunen deze direct. DM0 koopt beide systemen aan.
AVIB Artikel Veiligheid Informatie Blad
CDS Commandant der Strijdkrachten
CE Conformité Européene
CEAG Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
CLP Classification Labelling and Packaging
CM-stoffen Carcinogeen en/of mutageen
CMR Carcinogeen, mutageen en/of reprotoxisch
COTS Commercial Off-The Shelf
Cr-6 Chroom-6 (zeswaardig chroom, chroom-VI)
C-stoffen Carcinogene stoffen
C-systemen Systemen ten behoeve van de logistieke ondersteuning en worden

door de OPCO's zelf aangekocht.
DBBB Defensie Brand en Bedrijfsstoffen Bedrijf
DefReGeS Defensie Register Gevaarlijke Stoffen
DME Dieselmotoremissies
DM0 Defensie Materieel Organisatie
DNA Deoxyribonucleid acid
DWS Directie Wapensystemen en bedrijven
EG Europese Gemeenschap
GHS Globally Harmonised System
GR Gezondheidsraad
GW Grenswaarde
HEPA High Efficiency Particulate Air
I-SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ITAR International Traffic in Arms Regulations
KOS Kunstmatige optische straling
KPU Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf
LBRS List of Banned and Restricted Substances
LUWABO Luchtwaardigheidsborging
MatlogCo Materieel Logistiek Commando
MTCHO Militaire Type Certificaat Houder Organisatie
MLA Militaire Luchtvaart Autoriteit
MLU Mid-life Update
MOD-kits Modificatie kits
MSDS Material Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad)
NATO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCA Nationale Competente Autoriteit
NEN Nederlandse Norm
NIGS Nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen
NPF Nominal Protection Factor
OEL's Occupational exposure limits
PAGO Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
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PBM's
PMO
PVE
R-stoffen
REACH
RI&E
RVB
SAP
SER
SCOEL
SG/A
SVHC
SZW
TG 230

TGG
VGMDEF
VKAM
VMSDEF
WSM

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Preventief Medisch Onderzoek 
Programma van Eisen 
Reprotoxische stoffen
Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chertiische stoffen 
Risico-inventarisatie en -evaluatie 
Rijks Vastgoed Bedrijf
Systeemanalyse en -programmaontwikkeling 
Sociaal Economische Raad
Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
Aanwijzing van de Secretaris Generaal 
Substances of very high concern 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Technical Guide 230: Environmental Health Risk Assessment 
and Chemical Exposure Guidelines for Deployed Military Personnel 
Tijdgewogen gemiddelde
Veiligheid, Gezondheid en Milieu bij Defensie (SG Aanwijzing) 
Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu
Veiligheidsmanagementsysteem Defensie (vervangen door VGMDEF) 
Wapensysteemmanager
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Bijlage 2: Definities

Arbeidshygiënische strategie De arbeidshygiënische strategie houdt in dat eerst naar de
bron van het probleem wordt gekeken. Deze strategie kent 4 
niveaus:

1. Bronmaatregelen
2. Collectieve maatregelen
3. Individuele maatregelen
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Een arbocatalogus is een beschrijving van de methoden en 
opiossingen op het gebied van arbeidsomstandigheden die 
werkgever(s) samen met zijn werknemers opgesteld heeft 
om aan de doelvoorschriften uit de Arbowet te voldoen.

CMR-stoffen Carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen (veranderingen 
in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reprotoxisch 
(giftig voor de voortplanting of het nageslacht). Er zijn drie 
categorieën (zie paragraaf 2.2).

Commandant

DME

Decentrale werkgever conform VGMDEF.

Dieselmotorenemissie (DME) komt vrij bij alle werkende 
dieselmotoren en bestaat uit dieselroetdeeltjes en diverse 
gasvormige verontreinigingen zoals stikstofdioxide (N02), 
stikstofmonoxide (NO), kooimonoxide (CO), zwaveldioxide 
(S02) en koolwaterstoffen.

Downstream-user 

Drempelwaarde effect

De (eind)gebruiker van een bepaalde bedrijfsstof.

Als bij stoffen met drempelwaarde geen nadelige 
gezondheidseffecten optreden beneden die drempel.

Gevaar Bron voor letsel of schade aan de gezondheid (bijvoorbeeld 
knelgevaar of contact met een corrosieve stof)

Gevaarlijke stoffen Stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waarvan 
werknemers bij arbeid worden of kunnen worden 
blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de 
omstandigheden waaronder die stoffen, mengsel of 
oplossingen voorkomen gevaar voor de gezondheid kunnen 
opleveren
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Grenswaarde Maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof 
in de individuele ademhalings-zone van een werknemer, De 
stof kan voorkomen als gas, damp, deeltje, aerosol of vezel. 
In de Europese richtlijnen spreken we over occupational 
exposure limits (OEL's).
De grenswaarde geldt voor een gedefinieerde 
referentieperiode, meestal in een tijdgewogen gemiddelde 
van 8 uur (TGG-8 uur) en soms ook van 15 minuten (TGG- 
15 min). Uitgangspunt bij de vaststelling van de waarde is 
dat de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht 
niet wordt benadeeld. Ook niet bij herhaalde blootstelling 
aan die concentratie, gedurende een langere periode tot 
zelfs een arbeidsleven.

OEL grenswaarden Europese grenswaarden die door de Europese commissie 
worden vastgesteld.

REACH REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en 
beperking van Chemische stoffen. De REACH Verordening 
(EG) 1907/2006 regelt de verplichtingen voor bedrijven die 
stoffen produceren, gebruiken, verwerken en verhandelen. 
Het doel is bij de productie, het doorgeven en de verwerking 
van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te 
waarborgen voor mens en milieu. Het vervangen van 
schadelijke door minder schadelijke stoffen vormt daar een 
onderdeel van.

De REACH verordening geldt ook voor producten, mengsels 
en voorwerpen met de stof. Producenten en importeurs 
moeten hun stoffen registreren. Daarbij moeten ze aantonen 
dat de stof veilig wordt gebruikt.

In REACH zijn daarover regels vastgelegd, onder andere in:
a) Artikel 5-24 en Bijlage I t/m XI: verplichtingen over 

registratie van stoffen;
b) Artikel 57-66 en Bijlage XIV: stoffen die niet mogen 

worden gebruikt, tenzij voor een bepaald gebruik 
autorisatie (verbod tenzij vrijstelling) is verkregen, de 
zogenaamde "substances of very high concern" (SVHC);

c) Artikel 67-73 en Bijlage XVII: stoffen waarvoor 
restricties (beperkingen) gelden.

Als aangetoond kan worden dat de stof essentieel is, er geen 
gelijkwaardig alternatief is en er een algemeen belang mee 
is gediend, kan een autorisatie voor de stof worden 
verkregen.
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Redelijkerwijs principe Het is alleen toegestaan een niveau van de 
arbeidshygiënische strategie te verlagen als daar goede 
redenen voor zijn (technische, uitvoerende en economische 
redenen). Dit is het redelijkerwijs principe.

Dit principe geldt niet voor CM-stoffen. Hiervoor mag alleen 
een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een 
hogere maatregel technisch niet uitvoerbaar is. Economische 
oorzaken mogen niet worden aangewend als reden voor een 
lager niveau van maatregel.

RI&E De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie is inventarisatie en 
evaluatie van de risico's die de arbeid voor de werknemers 
met zich brengt.

Risico

Risicobenadering

De combinatie van de waarschijnlijkheid (kans) dat een 
gevaar zich voordoet en de ernst van mogelijk letsel in een 
gevaarlijke situatie (effect).
Bij stoffen zonder veilige drempelwaarde wordt de 
grenswaarde vastgesteld door een bepaald gezondheidsrisico 
(bijv. aantal ziektegevallen) te accepteren.

Stand der techniek Technische maatregelen (o.a. voorziening, installatie, 
machine) die a. commercieel verkrijgbaar en b. op de 
betreffende werkplek toepasbaar zijn.

Strategisch afval Afval waarvan zeker gesteld moet worden dat het niet in 
handen van derden valt.
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Bijlage 3: Verantwoordelijkheden

Commandanten
in de rol van decentrale 
werkgever conform 
VGMDEF

Behoeftestelling / aanvraag van 
bedrijfsstoffen en materieel

4.1.1 en 4.1.2

Indien nodig een waiver aanvragen
Decentrale aanschaf van bedrijfsstoffen 
conform Nota MSDS van Defensiestaf d.d. 
juli 2014 nota (incl. melding aan DM0)
Beoordelen risico's van bedrijfsstoffen, 
materieel, emissie en natuurlijke stoffen in 
de RI&E (en RAP en NIGS)______________

4.1.1 t/m 4.1.3 
en 4.3

Registratie CMR-stoffen 4.3
Aanvullende registratie voor CM-stoffen 4.3 en 4.9
Toepassen AH-strategie 4.4
Voorlichting en (werk)instructies 4.6
Handhaven van de naleving van 
werkinstructies, voorschriften en veiligheids- 
en beheersmaatregelen en de borging 
daarvan in de bedrijfsvoering

4.7

Maatregelen nemen na een incident met 
gevaarlijke stof(fen)

4.8

Dagelijkse hygiëne en periodieke reiniging 
(aanvragen via bedrijfsveiligheid)

4.5

Keuringen, inspecties en onderhoud, incl. fit- 
to-face test

4.11.1 en 4.11.2

Bundelen van behoefte aan een toetsing van 
de stand der techniek en voorleggen aan de 
wapensysteem- en assortimentsmanagers 
(via defensiestaven)

4.11.3

Uitkomst marktverkenning en eventuele 
maatregelen opnemen in RI&E en plan van 
aanpak
Aanbieden PMO 4.10

Staven
van defensieonderdelen

Verzamelen van de verzoeken voor toetsing 
aan stand der techniek van decentrale 
werkgevers en dit voorleggen aan 
wapensysteem/assortimentsmanagers

4.11.3

Wapensysteem-/
assortimentsmanagers
van verschillende 
defensieonderdelen (incl. 
DM0)

Normstelling eisen aan gebruik gevaarlijke 
stoffen (o.a. LBRS en vervangingsplicht)

4.1 en 4.11.3

Uitvoeren AMRA's en vastleggen restrisico's 
in arbo- en milieuconstructiedossiers incl. 
Informeren gebruikers over aanwezigheid 
gevaarlijke stoffen in o.a, materieel en infra

4.1.2

Toetsing aan stand der techniek
Onderhouden van onderhoudscontracten
Het voorzien in en de verwerving van 
werkplaatsinrichtingen, handelsgebruik 
gereedschap, gebruiksartikelen en intern 
transport

4.11
4.11
4.1.2 en 4.1.3
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DMO/B&B/VKAM Validatie veiligheidsgegevens gevaariijke 
stoffen afkomstig van leveranciers.
Controle op aanwezigheid van CMR-stóffen 
om deze informatie te communiceren aan de 
doeirgroep.
Registratie in DefReGeS en aanievering van 
deze informatie naar Stoffenmanager en 
PR&NIGS t.b.v. NIGS.
Publicatie veiligheidsinformatiebladen t.b.v. 
eindgebruikers.

4.1

DMO/KPU Bundelen behoefte en inregelen 
raamcontracten als assortimentshouder voor
PBM's

4.11.2

Service en onderhoud van PBM's (incl. 
faciliteren fit-to-face test)
Communicatie van de onderhouds- en 
gebruiksinstructie van de fabrikant met de
PBM meeleveren (incl. updates)

Bestuursstaf/Directie Initiatief nemen voor evaluatie van de 4.3
Veiligheid aanwijzing en grenswaarden

Met bonden vaststellen van kaders en 
normen (zoals bedrijfsgrenswaarden) voor 
de veiligheid en gezondheid als afgeleide van 
de wet- en regelgeving

4.2

DOSCO/CEAG Adviseren over grenswaarden (incl. evaluatie 
van bedrijfsgrenswaarden)

4.2

Adviseren over en beoordelen van 
beheersmaatregelen (incl. metingen en 
blootstellingschattingen)

4.3 en 4.5

Toetsing van de risicobeoordelingen en 
verdiepende RI&E's m.b.t. gevaarlijke 
stoffen (NIGS)

4.3

Opstellen en bijstellen procedures RI&E en 
NIGS

4.3

DOSCO Beheren van een raamovereenkomst voor 4.5
(i.o.m. RVB waar relevant) reinigen werkruimten

Beheren vastgoed 4.1.2
Asbest (inventarisatie, beheersplan etc.) 4.1.2 en 4.5
Emissie van infra en terreinen 4.12
Onderhoud gebouw gebonden installaties 4.11
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Bijlage 4: List of Banned and Restricted Substances

Voor het stellen van restricties bij de verwerving van gevaarlijke stoffen hanteert Defensie een 
lijst van verboden en beperkte toepassingen, de zgn. List of Banned and Restricted Substances 
(LBRS). Deze lijst wordt opgesteld en bijgehouden door DM0 op grond van algemene wet- en 
regelgeving, stofspecifieke wetgeving en een door de Europese Commissie vastgestelde lijst van 
prioritaire stoffen op grond van de Kaderrichtlijn Drinkwater. De LBRS wordt vastgesteld door 
D-DMO en is te raadplegen en te downloaden op intranet 
fdmoportaai. mindef.nl/AMCA/LBRS/Paainas/default.asox).

Elke stof in de lijst is als volgt gecategoriseerd qua restricties:
• IA: Een door de wetgever uitgevaardigd verbod voor het toepassen van de gevaarlijke stof 

zonder de mogelijkheid van het kunnen verkrijgen van een vrijstelling / ontheffing;
• IB: Een door de wetgever uitgevaardigd verbod voor een specifieke toepassing van een 

gevaarlijke stof, zonder de mogelijkheid voor déze toepassing een vrijstelling / ontheffing te 
kunnen krijgen;

• 1C: Door de wetgever toegestaan gebruik van de gevaarlijke stof voor specifiek vermelde 
toepassingen. Voor de niet vermelde toepassingen is het toepassen van de gevaarlijke stof 
verboden.

• ID: Een door de wetgever uitgevaardigd verbod voor het toepassen van de gevaarlijke stof, 
waarbij Defensie bij het bevoegd gezag een vrijstelling en/of (specifieke) ontheffing kan 
aanvragen voor het toepassen van de gevaarlijke stof. Het bevoegd gezag kan aan de 
vrijstelling en/of (specifieke) ontheffing voorwaarden verbinden;

• 2A: Defensie staat het toepassen van de gevaarlijke stof niet toe. Er zijn voldoende 
alternatieven beschikbaar.

• 2B: Defensie ontmoedigt het toepassen van de gevaarlijke stof.
• 3A: Defensie registreert het gebruik van de gevaarlijke stof in gebruikers- en 

onderhoudsdocumentatie en in ERP M&F.

De leverancier moet schriftelijk verklaren dat geen stoffen of materialen zijn toegepast waarop 
conform de in het PVE gestelde eisen een restrictie van toepassing is dan wel eventuele 
uitzonderingen daarop: 
o elke vrijstelling in de categorie 1C;
• elk beroep op een bestaande of nieuw aan te vragen ontheffing in de categorie ID (waarbij 

Defensie de noodzaak daarvan beoordeelt);
• elke toepassing (in welke vorm en in welk systeem) in de categorie 2B en 3A.

Het genoemde verbod en de verplichting tot registratie gelden niet indien de in de tabel 
vermelde bovengrens c.q. detectiegrens niet wordt overschreden.

Voor alle stoffen gecategoriseerd als 2B laat DM0 periodiek door een daarvoor gekwalificeerde 
instantie, in samenwerking met de desbetreffende leveranciers, een onderzoek uitvoeren naar 
de beschikbaarheid van alternatieven. DM0 legt de uitkomsten van dit onderzoek en de 
opvolging van de daarin opgenomen aanbevelingen zorgvuldig vast.

Voor toepassing van stoffen gecategoriseerd als ID kan Defensie op grond van de REACH- 
verordening een ontheffing bij het bevoegd gezag aanvragen. Defensie gaat hier zeer 
terughoudend mee om. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, blijft het Ministerie van Defensie 
volledig verantwoordelijk voor het treffen van adequate maatregelen om mens en milieu tegen 
de door deze stoffen veroorzaakte risico's te beschermen.
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Slechts in specifieke gevallen kan D-DMO, na een gedegen risicoafweging, een waiver afgeven 
voor de toepassing van stoffen die niet aan de gestelde eisen voldoen. Zowel dat besluit als de 
onderliggende risicoanalyse dienen zorgvuldig te worden vastgelegd.
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