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Opgelet!

www.toxischegassen.be

Bescherm jezelf!

Deze campagne is een initiatief van de sociale partners
van de sector Transport en Logistiek.

Sinds 13 september 2010 heeft de sector Transport en Logistiek een CAO om werknemers te
sensibiliseren. Na een analyse van de risico’s
kunnen werkgevers en werknemers in samenspraak veiligheidsmaatregelen nemen.
Meer uitleg over preventie en
veiligheidsmaatregelen vind je op
www.toxischegassen.be
ACV Transcom

V.U.: SFTL, J.C.Delen, de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel
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Opgelet voor toxische gassen.
Laat je niet verrassen!
Toxische gassen: een sluipend gevaar

Let op voor de volgende signalen:

Eén op vijf containers van buiten Europa bevat
toxische gassen!

• dode insecten en/of ongedierte in de container,
• poeder en/of losse of verpakte korrels in de
container,
• verluchtingsgaten en/of containerdeuren die dichtgekleefd zijn,
• een vreemde geur. Besef wel dat sommige toxische
gassen volledig reukloos zijn.

Hoe komt dat?
Gassen worden aan de lading toegevoegd om
ze te beschermen tegen ongedierte en bederf.
Gassen kunnen ook vrijkomen uit de lading
tijdens het transport of uit de verpakking. Uit
schoenen komt bijvoorbeeld benzeen vrij.
Op slechts 5% van de containers staat de aanwezigheid van toxische gassen vermeld.

“Sommige schadelijke toxische gassen zijn
reukloos, of ruiken zelfs aangenaam.”
(preventiegeneesheer Legrand)

Met welke containers moet je voorzichtig
zijn?
Voornamelijk met containers van landen uit het
Verre Oosten zoals China, Taiwan, Vietnam, ...

Welke ladingen zijn zeker risicovol?
•
•
•
•
•

hout: tuinmeubelen, palets, ...
textiel: jeansbroeken, schoenen, matrassen, ...
bulkgoederen: graan, bloem, bonen, koffie, ...
elektronicaproducten, computerartikelen, ...
...

Van toxische gassen kun je duizelig worden,
hoofdpijn of huidirritatie krijgen. Wie veelvuldig
in contact komt met toxische gassen, verhoogt
de kans op kanker en/of de aantasting van het
centraal zenuwstelsel.

“Ik kreeg een brandende keel, mijn ogen
en hersenen leken verdoofd.”
(chauffeur Ali)

“Verzegelde containerdeuren en dichtgekleefde
verluchtingsgaten kunnen wijzen op verdachte
containers.”
(preventiemedewerker Robert)

