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De Inspecteur Generaal van het Ministerie van Sociale Taken en Werkgelegenheid,
BESCHIKKENDE op het verzoek van scheepswerf De schroef, wervenweg 1 te sas
van Gent, d.d. 6 november 2017 om ontheffing van het bepaalde in artikel 4.9 en
artikel 4.72 van de Arbeidsomstandighedenregeling ten aanzien van het verrichten
van werkzaamheden met vuur buiten de ladingzone, maar binnen een afstand van
25 meter van die ladingzone van tankschepen ingericht voor het vervoer van
gassen, waarvan de toestand van de atmosfeer van de ladingtanks zich in een
100o/o gasfase bevindt en,
OVERWEGENDE, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op bovenstaand
adres, zijnde een scheepsreparatieinrichting en,
OVERWEGENDE, dat verzoeker en de belanghebbende werknemers in de
gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord op 29 november 2017, dat van deze
mogelijkheid geen gebruik is gemaakt door verzoeker en de belanghebbende
werknemers.
OVERWEGENDE, dat tijdens een op 29 november

20t7 ingesteld onderzoek is
gebleken, dat bij het bedrijf de mogelijkheden aanwezig zijn om bedoelde
werkzaamheden veilig uit te voeren,
BESLUIT, gebruikmakend van de in artikel 30, tweede lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet gegeven bevoegdheid, de gevraagde ontheffing te
verlenen voor de duur van twee jaar na de dagtekening van deze beschikking,
ONDER VOORSCHRIFT, dat indien het werkzaamheden betreft zoals het verrichten
van werkzaamheden met vuur buiten de ladingzone, maar binnen een afstand van
25 meter van die ladingzone, terwijl de toestand van de atmosfeer van de
ladingtanks zich in een 1007o gasfase bevindt, dan moet :
1

2

door een gecertificeerd gasdeskundige een veiligheids- en
gezondheidsverklaring 12/t zijn uitgereikt, waaruit blijkt, dat andere ruimten
binnen de ladingzone, anders dan de ladingtanks, veilig voor mensen zijn,
zoals bedoeld in artikel 4.10, derde lid, van de
Arbeidsomstandig hedenregeling ;
door een gecertificeerd gasdeskundige een gedagtekende verklaring zijn
afgegeven waaruit blijkt dat de druk in de ladingtanks zowel positief als
gelijkblijvend is en dat de gasconcentratie in de ladingtanks 100o/o is en ook
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ten minste 1,5 maal het percentage van de bovenste explosiegrens van het in
de tank aanwezige product bedraagt;
door een gecertificeerd gasdeskundige een gedagtekende verklaring is
afgegeven waaruit blijkt dat op geen enkele plaats binnen de ladingzone
emissies plaatsvinden van gassen/dampen van producten afkomstig uit de
ladingtanks van het tankschip;
voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de onder 1 genoemde
veiligheids- en gezondheidsverklaring en van de onder 2 en 3 genoemde
verklaringen aan de Projectleider Metaal van de Inspectie SZW worden
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overgelegd.

Ik verzoek u belanghebbende werknemers op de hoogte te stellen van de inhoud
van deze beschikking
Deze beschikking kan worden ingetrokken wanneer:
één of meer van de redenen waarom zij is verleend, is of zijn vervallen;
één of meer van de daaraan verbonden voorschriften niet wordt of worden
nageleefd;
zich na de verlening zodanige feiten of omstandigheden voordoen dat, indien
deze ten tijde van de verlening bekend waren geweest, de ontheffing niet of
niet in die vorm zou zijn verleend.
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Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

de projectleider,
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A.W. Tuytel
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BEZWAAR

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). overeenkomstig de Awb kan tegen deze beschikking
schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij
deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van
verzending van deze beschíkking een bezwaarschrift worden ingediend bij de
Minister van sociale zaken en werkgelegenheid, t.a.v. de Directie wetgeving,
Bestuurlijke en luridische Aangelegenheden, Bureau ondersteuning, Team 1,
Postbus 90801, 2509 LV's Gravenhage (fax +31(0)70 3335116). úet
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze
beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt
gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
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Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het
bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze
bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld
dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt
ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bot1@minszw.nl

Ik verzoek u ook om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
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