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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

SEMINAR “SCHADELIJKE / GEVAARLIJKE STOFFEN”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branches Scheepvaart en Techniek,
Transport/Goederen en Brand
: dinsdag 9 oktober 2018
: 13.30 - 18.00 uur
: Best Western Rotterdam Airport Hotel, Vliegveldweg 59-61, 3043 NT Rotterdam
(voldoende gratis parkeergelegenheid)
: Geen; dit seminar wordt aangeboden door Kiwa Oesterbaai Maritime & Offshore
: 3 PE-punten

Kiwa Oesterbaai Maritime & Offshore
Dit seminar wordt georganiseerd en aangeboden door Kiwa Oesterbaai Maritime & Offshore te Rotterdam
(hoofdkantoor). Kiwa Oesterbaai Maritime & Offshore verzorgt inspecties aangaande asbest en gevaarlijke
stoffen, voert monitoring uit, geeft trainingen, doet risicobeoordelingen en geeft advies aangaande allerlei
typen schepen, offshore platforms en constructies. Kiwa Oesterbaai is onderdeel van Kiwa. Kiwa heeft
wereldwijd ca. 5.000 mensen in dienst.
www.kiwaoesterbaai.nl
www.kiwa.nl
Sprekers
Tom Blankestijn
Tom Blankestijn is de managing director van Sea2Cradle. Met een trackrecord en ervaring van meer dan
15 jaar en meer dan honderd succesvolle projecten, is Sea2Cradle een wereldwijde expert op het gebied
van verantwoord recyclen van schepen. Sea2Cradle werkt volgens de allerhoogste normen op het gebied
van gezondheid, veiligheid en milieu. Hun missie is om een nieuwe hoogwaardige standaard te creëren
voor het verantwoord recyclen van schepen en zoveel mogelijk scheepseigenaren te helpen met het
recyclen van hun schip, rig, platform of FPSO.
Joris Gribnau
Joris Gribnau is de oprichter en mede-eigenaar van Kiwa Compliance Nederland en technisch directeur bij
Kiwa Oesterbaai Maritime & Offshore. Joris leeft naar zijn bedrijfsmotto "Keeping the Future in Shape".
Iedereen verdient een gezonde en prettige werk- en leefomgeving, onze generatie maar ook latere
generaties. Hij gebruikt zijn technische achtergrond en ervaring van meer dan 20 jaar op het gebied van
legionella, asbest, sloop - maritiem en industrieel - om klanten verder te helpen. Hij doet dit samen met
meer dan 700 collega’s (bij Kiwa Oesterbaai / Kiwa Compliance) in Engeland, België, Spanje, Frankrijk,
Denemarken en Noorwegen.
Inhoud
Tijdens het seminar zal er op twee thema’s nader worden ingegaan:
- Aanpak van de sloop van schepen, al dan niet met schade
Hierbij komen de volgende onderwerpen ter sprake:
• welke regels gelden er?
• welke gevaarlijke stoffen kan men tegenkomen?
• voorbeelden om de sloop goed aan te pakken
• hoe kan schade door de lading ontstaan (met recente voorbeelden van containerschepen en tankers)
• voorbeelden van wat er kan gebeuren en impact van de schade (stillegging, vervolgschade, reparatie)
• aanpak onderzoek
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- Impact van asbest en andere gevaarlijke stoffen (pcb’s, pfos, hbcdd’s, ods, tbt’s, zware metalen, diverse
vloeibare, vaste en gasvormige stoffen)
Hierbij komen de volgende onderwerpen ter sprake:
• de risico’s door aanwezigheid van asbest (anno 2018!) bij nieuwbouw buiten Nederland
• overige gevaarlijke stoffen die verplicht onderzocht moeten zijn voor 2020 (anders is het schip niet meer
welkom in de EU)
• due diligence bij aankoop van schepen
• verwijderingsverplichtingen
• praktijkvoorbeelden van problemen met schepen gebouwd na 2012
• voorbeelden van problemen/stilleggingen door onvoorziene omstandigheden bij dokken en
special surveys
• oplossingen om stillegging te voorkomen
• bijhouden gegevens
Tevens zullen diverse praktijkvoorbeelden, ook van schade door lading, problemen geconstateerd tijdens
dokkingen, enz. worden behandeld en zal op de locatie waar het seminar plaatsvindt een mobiel
laboratorium aanwezig zijn, alsmede een selectie van voorwerpen uit de collectie van de Asbestos
Foundation.
Programma
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.05 uur
14.05 - 15.05 uur

15.05 - 15.35 uur
15.35 - 16.35 uur
16.35 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur
18.00 uur

Ontvangst en registratie
Introductie door de dagvoorzitter
• Presentatie “Aanpak van de sloop van schepen, al dan niet met schade”
door Tom Blankestijn
• Gelegenheid tot het stellen van vragen
Pauze
• Presentatie “Impact van asbest en andere gevaarlijke stoffen” door Joris Gribnau
• Gelegenheid tot het stellen van vragen
Toelichting op het mobiele laboratorium
Hapje en drankje
Einde bijeenkomst

Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 80 personen deelnemen aan het seminar.
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij
annulering binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding
vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.

