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1. INLEIDING
De goedereninvoer in Nederland verloopt steeds meer via containers. In containers kunnen
gassen voorkomen die risico’s opleveren voor medewerkers die containers openen en
vervolgens lossen. In de afgelopen jaren zijn enkele medewerkers van bedrijven hierdoor
ernstig ziek geworden. Ook zijn er chronische klachten die wijzen in de richting van
containerladingen.
Volgens het Arbobesluit dient een werkgever zijn medewerkers te beschermen tegen de
risico’s van Verstikking, Bedwelming, Vergiftiging, Brand en Explosie (VBVBE - Arbobesluit
3.5g). De werkgever dient daartoe onderzoek te doen. De wettelijke basis hiervoor is de
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak
(PvA). Bedrijven die containers ontvangen, openen en lossen zullen nader onderzoek moeten
verrichten in hoeverre medewerkers aan de VBVBE-gevaren worden blootgesteld. Het PvA
zal vervolgens uitwijzen welke maatregelen de werkgever neemt om de medewerkers te
beschermen. In veel gevallen zal dat resulteren in het uitvoeren van metingen op containers.
Daarvoor schakelt het bedrijf een gasmeetdeskundige in die geheel zelfstandig besluit in
hoeverre de lading gasvrij is. Deze gasmeetdeskundige kan een medewerker in loondienst
zijn of een externe deskundige.

2. HUIDIGE GASMEETDESKUNDIGEN
Aan de huidige gasmeetdeskundigen zijn geen officiële opleidingseisen gesteld. Een ieder
kan zich deskundig noemen. Gasmeetdeskundigen zijn geen beschermde beroepsgroep en
kent geen officiële wettelijke erkenningsregeling. Opleidingsinstituten in Nederland stellen
momenteel geheel zelfstandig opleidingsprogramma’s op voor gasmeetdeskundigen die
variëren in omvang, inhoud en kwaliteit. Ook is niet aan iedere opleiding een examen
verbonden. Hierdoor is de kwaliteit niet gegarandeerd. Door de toenemende vraag naar
metingen van containerladingen zien sommige bedrijven commerciële kansen. Al snel groeit
het aanbod van gasmeetdeskundigen in de markt, maar tot nog toe zijn er geen eenduidige
opleidingseisen of eindtermen vastgesteld. Het eerder dit jaar opgerichte Platform Gassen In
Containers (PGIC) heeft besloten met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties en
de overheid hiervoor normen op te stellen. Door PGIC zijn Gezond Transport (Nicole
Wolters) en SPA Groep (José van Uffelen) gevraagd hiervoor de basis te leggen en verder uit
te werken in een document.

3. UITGANGSPUNTEN
Belangrijk bij het opstellen van eisen zijn basale uitgangspunten die door alle
belanghebbenden worden gedeeld. Voor het opleiden van gasmeetdeskundigen zijn de
uitgangspunten als volgt vastgeld:
• Eindtermen voor de opleiding zijn landelijk gelijk en liggen eenduidig vast.
• Het (theorie)examen voor gasmeetdeskundige is onafhankelijk van de opleiding.
• De deskundigheid van de gasmeetdeskundige moet in stand blijven.
• Er is een openbaar register waarop alle gediplomeerde gasmeetdeskundigen zijn
vermeld; dit register is te raadplegen via internet.
• Er is een redelijke, maar beperkte overgangstermijn na invoering.
• MBO- werk- en denkniveau.
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4. EXAMENS EN OPLEIDINGSINSTITUTEN
De examens zien er als volgt uit:
• Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijktoets.
• Het theorie-examen wordt afgenomen door het exameninstituut CPMV.
• De praktijktoets wordt afgenomen op locatie door het opleidingsinstituut aan de hand
van een checklist; het exameninstituut CPMV houdt toezicht hierop.
• De praktijktoets vindt één op één plaats.
• Het CPMV stelt een Raad van Advies (RvA) in welke toezicht houdt op de examens en
toetsen.
• Gediplomeerden ontvangen het diploma “Geregistreerd Gasmeetdeskundige”.
• Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaren.
• Opleidingsinstituten dienen zich te registreren bij het CPMV.
• Docenten van opleidingsinstituten beschikken zelf minimaal over het certificaat
“Geregistreerd Gasmeetdeskundige” en het diploma VOL-VCA.

5. BIJSCHOLING
Om deskundigheid in stand te houden is het nodig aanvullende scholing te volgen. Deze
scholing bestaat uit herhaling, uitbreiding en verhoging van kennis. De bijscholing moet
minimaal aan de volgende eisen voldoen:
• Minimaal dient de “Geregistreerd Gasmeetdeskundige” één bijscholing per jaar te
volgen.
• De bijscholing mag bestaan uit een opleidingsdag, workshop, seminar of congres.
• Van de drie bijscholingen die de “Geregistreerd Gasmeetdeskundige” in drie jaar
moet volgen om het diploma te verlengen, moeten minstens twee opleidingsdagen of
workshops zijn.
• Alle opleidingsdagen of workshops worden afgesloten met een onafhankelijke toets
door het CPMV, bij voorkeur aan de hand van cases.
• Indien de bijscholing een seminar of congres betreft houdt het CPMV een registratie
van deelname bij.
• Een bijscholing, in welke vorm dan ook, mag geen commercieel verkoopverhaal zijn
gericht op de verkoop van bepaalde producten of gericht zijn op één bepaald
product.
• De RvA CPMV beoordeelt alle aangevraagde bijscholingen.
• Voor georganiseerde bijeenkomsten, in welke vorm dan ook, waarvoor geen
toestemming van tevoren is gevraagd aan het CPMV, ontvangen geen
erkenningspunten.

6. VERLENGING VAN HET DIPLOMA
Het diploma van “Geregistreerd Gasmeetdeskundige” wordt verlengd onder de volgende
condities:
• De gediplomeerde heeft over een periode van 3 jaar voldoende erkende bijscholingen
gevolgd.
• De werkgever van de gediplomeerde verklaard schriftelijk dat betrokkene werkzaam
is als gasmeetdeskundige (werkgeversverklaring).
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7. OVERGANGSSITUATIE
Bij de ingang van de nieuwe opleidings- en examineringssystematiek is een
overgangssituatie voorzien die er als volgt uitziet:
• De overgangssituatie eindigt één jaar na invoering van de nieuwe systematiek.
• Dit betekent dat na één jaar alle huidige diploma’s en certificaten vervallen.
• Gedurende de overgangstermijn kunnen alle huidige certificaten worden ingeruild
tegen het certificaat van “Geregistreerd Gasmeetdeskundige” onder de volgende
voorwaarden:
- Betrokkenen dienen een hercertificeringstoets af te leggen met goed
resultaat.
- De werkgever geeft een werkgeversverklaring af.
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