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Colofon 
De Werkafspraken Nederland Ship Sanitation Certificate is in 
2014 opgesteld en in 2018 herzien door het LCHV en 
vertegenwoordigers van Dienst gezondheid en Jeugd, de 
GGD Amsterdam, de GGD Fryslan, de GGD Groningen, de 
GGD Hollands Noorden, de GGD Kennemerland, de GGD 
Rotterdam-Rijnmond, de GGD West-Brabant, de GGD 
Zeeland.  

Contact 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
Postbus 1  
7200 BA Bilthoven 
E-mail: info@LCHV.nl  
Web: www.lchv.nl  
 
© Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie 
of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke 
vermelding van de bron. 
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1 Inleiding 

Wereldwijd worden Ship Sanitation inspecties verricht met behulp van het ‘Handbook for Inspection 
of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates’ van de World Health Organization (WHO). Dit 
document, ‘Werkafspraken Nederland Ship Sanitation Certificate’, is een aanvulling op het handboek 
van de WHO.  

In hoofdstuk 2 staat beschreven op welke punten het handboek verouderd is, op welke punten 
Nederland een aangepaste werkwijze aanhoudt en wat de overige werkafspraken zijn.  

Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten voorbeelden van de schriftelijk uitgegeven ‘Exemption’ en ‘Control’ 
certificates en van de Evidence Report Form (ERF). De Ship Sanitation inspecteurs kunnen deze als 
voorbeeld gebruiken.  

Op de website van de World Health Organization en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
(LCHV) is meer informatie over Ship Sanitation te vinden voor inspecteurs, bemanningsleden, 
agentschappen en rederijen.  

• Het ‘Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates’:  
http://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/en/  

• De ‘Guide to Ship Sanitation’:  
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/ship_sanitation_guide/en/  

• Informatie over infectieziekten:  
http://www.who.int/csr/disease/en  

• Beschikbare havens in Nederland en algemene informatie:  
www.shipsanitation.nl  

 

http://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/ship_sanitation_guide/en/
http://www.who.int/csr/disease/en
http://www.shipsanitation.nl/
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2 Werkafspraken Nederland 

2.1 Algemene werkafspraken  

• In het handboek wordt gesproken over onaangekondigde Ship Sanitation inspecties. In 
Nederland worden de Ship Sanitation inspecties in principe op aanvraag uitgevoerd.  

• Volgens het handboek moeten van alle ‘Areas’ de eisen geïnspecteerd worden om een nieuw 
Ship Sanitation Certificaat uit te kunnen geven. In Nederland bepaalt de inspecteur zelf welke 
eisen hij/zij inspecteert op basis van een risico-inschatting. Afhankelijk van het type schip en de 
omstandigheden kan de inspecteur bepalen om bepaalde eisen over te slaan of er juist 
uitgebreider op in te gaan. 

• Area 12 ‘Cargo holds’ wordt om veiligheidsredenen niet geïnspecteerd. Bovendien wordt er in 
het handboek van uitgegaan dat tijdens een Ship Sanitation inspectie het laadruim leeg is. In 
Nederland blijken de laadruimen in de praktijk vaak in gebruik te zijn. Hierdoor kan het 
laadruim niet geïnspecteerd worden.  

• Volgens het handboek worden schepen gevraagd om voor aankomst de Maritime Declaration of 
Health (MDH) te overhandigen (IHR Artikel 37). In Nederland wordt de MDH niet standaard 
opgevraagd voor aankomst. Het schip moet het document wel kunnen overhandigen indien dit 
door de autoriteiten verzocht wordt. Aangezien de MDH veel informatie geeft over de 
gezondheidssituatie aan boord, is het gebruikelijk dat de Ship Sanitation inspecteur dit 
document aan het begin van de inspectie opvraagt (zie paragraaf 2.4 van dit document voor 
een instructie over hoe de MDH beoordeeld moet worden).  

• Het stroomdiagram ‘Scenario 3’ in Annex 2 sluit niet aan op de situatie in Nederland en wordt 
vervangen door het diagram in paragraaf 2.4 van dit document. Indien er (mogelijk) een risico 
is op de verspreiding van infectieziekten, kan de afdeling Infectieziekten van de GGD 
ingeschakeld worden. Zij kunnen in overleg met de burgemeester het schip vastleggen. Ook 
kunnen andere autoriteiten benaderd worden, zoals Port State. Het LCHV kan eventueel 
ondersteunen bij het inschakelen van andere autoriteiten.  

• In Part A, 2.1 ‘Role of the Competent Authority’ zijn de verantwoordelijkheden omschreven 
volgens het IHR artikel 22. In Nederland zijn deze verantwoordelijkheden verdeeld over 
verschillende autoriteiten. Zo is de NVWA verantwoordelijk voor de lading. De Nederlandse Ship 
Sanitation inspecteurs zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Ship Sanitation inspecties 
en voor het, wanneer nodig, inschakelen van overige autoriteiten (bijvoorbeeld bij een 
infectieziekte: de afdeling Infectieziekten van de GGD).   

• In Part A, 3.1 ‘General preparation and administrative arrangements for inspection of ships and 
issue of ship sanitation certificates’ is omschreven welke middelen gereed moeten zijn voor het 
uitvoeren van Ship Sanitation inspectie.  

• Communicatie:  

• Er wordt gesproken over onder andere uitbraakmanagementprocedures, het ‘reporting 
and tracing system’ en de communicatie met het National IHR Focal Point. Indien er 
sprake is van een uitbraak zal de afdeling Infectieziekten van de GGD ingeschakeld 
worden (zie paragraaf 2.4); zij zijn verantwoordelijk voor deze communicatiesystemen. 

• De contactgegevens van Europese havens kunnen in het EU SHIPSAN ACT Information 
System opgezocht worden. Voor overige havens kan het LCHV benaderd worden. 

• Training: 

• Het LCHV verzorgt trainingen voor nieuwe inspecteurs. 
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• Administratie: 

• In Nederland wordt voor het maken van een Ship Sanitation Certificaat en een ERF 
gebruikgemaakt van de EU SHIPSAN ACT Information System (SIS). 

• De tarieven voor Ship Sanitation zijn wettelijk vastgelegd en op te vragen bij het LCHV.  

• In Part A, 4.3 ‘Taking samples’ is het nemen van een watermonster tijdens een Ship Sanitation 
inspectie omschreven. In Nederland wordt tijdens een Ship Sanitation inspectie geen 
watermonster afgenomen voor onderzoek, maar richt de inspecteur zich op de testresultaten 
van het drinkwater van het schip en het bijbehorende beleid. 

• In Part A, 4.4.3 ‘Extension of ship sanitation certificates is omschreven hoe een Extension 
(verlenging) aan boord uitgegeven kan worden door een stempel met uitsteldatum, 
afgiftedatum en handtekening op het huidige certificaat te plaatsen. In Nederland wordt een 
andere werkwijze aangehouden: 

• De inspecteur vraagt (een scan van) het Ship Sanitation Certificate, de MDH en het 
reisschema van het schip op. 

• De inspecteur beoordeelt: 

• of het Ship Sanitation certificaat nog geldig is (verplichting); 

• of het schip zich in de haven bevindt (verplichting); 

• of er bijzonderheden zijn volgens de MDH (niets met ‘ja’ beantwoord?); 

• wanneer het schip in staat is een Ship Sanitation inspectie uit te laten voeren. (Hoeveel 
dagen moet de verlenging zijn? Max. 30 dagen na verlopen van certificaat.)  

• Als alles in orde is, voorziet de inspecteur het Ship Sanitation Certificaat van een Extension-
stempel, uitsteldatum, handtekening en GGD-stempel. Het document wordt ingescand en 
teruggestuurd naar het schip.  

• De inspecteur maakt in SIS een inspectie aan en verwerkt de volgende punten:  

• bij ‘Result’ wordt ‘Extension’ ingevoerd; 

• bij ‘Detected health events on board’ wordt ‘no’ ingevoerd; 

• bij ‘Expiry Date’ wordt de uitsteldatum ingevoerd. 

• Vervolgens wordt de inspectie afgerond door te klikken op ‘finalize’.  

• In Part B, Area 7 ‘Solid and medical waste’ is een overzicht opgenomen over het verwijderen 
van afval (p. 76). De MARPOL Annex 5 is herzien sinds de publicatie van het handboek. Hierdoor 
is dit schema verouderd. Deze moet vervangen worden door het schema in paragraaf 2.3 vandit 
document.  

• In de checklist in Part B, Area 7 ‘Solid and medical waste’ (p. 78 e.v.) is in de subtitel van 7.2 
‘Garbage management plan’ het volgende vermeld: ‘Required for all ships of > 400 tons gross 
tonnage or with ≥ 15 persons on board’. Dit moet zijn: ‘Required for all ships of > 100 tons 
gross tonnage or with ≥ 15 persons on board’.  

• In Annex 5, ‘Technical equipment useful to perform a ship sanitation inspection’ is een 
uitgebreide lijst opgenomen met materialen die de inspecteur tijdens een inspectie mee kan 
nemen. Tot de basisuitrusting van de Nederlandse Ship Sanitation inspecteur behoort:  

• paspoort of ander identiteitsbewijs,  

• VCA-bewijs,  
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• een thermometer met bereik van -20 °C tot 200 °C,  

• explosieveilig zaklamp(je),  

• checklist,  

• laptop,  

• printer,  

• (certificaat)papier,  

• benodigde stempels,  

• telefoon,  

• het handboek,  

• alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.  

2.2 Werkafspraken EU SHIPSAN Information System (SIS) 

• Bij het invoeren van een schip, agent, reder, eigenaar of andere persoon of organisatie in SIS 
worden door de Nederlandse inspecteurs géén persoonsgegevens opgenomen in het systeem in 
verband met privacy- en beveiligingswetgeving.  

• Meldingen in SIS worden door de Nederlandse inspecteurs zo ingevoerd dat het niet mogelijk 
is de melding terug te leiden naar de identiteit van één of meerdere personen. Bijvoorbeeld: bij 
het doorgeven van zieken aan boord, wordt het aantal zieken, namen en rangen niet vermeld. 
De volgende standaard melding kan gebruikt worden in deze situatie:  
Dear collegues, The vessel [xxx] IMO [xxx] was inspected/visited on [datum] in the port of 
[xxx]. I have taken note of current infection disease casuistry. [Omschrijving invoegen]. Next 
port(s) will be [xxx]. Please contact [e-mail/telefoonnummer] for more information. Best 
regards.  

• Bij het toevoegen van een schip in SIS is het mogelijk om veel gegevens over het schip in te 
voeren. Het aantal onderdelen wat verplicht ingevuld moet worden (aangeduid met een 
sterretje *) is beperkt. Het is wenselijk zoveel mogelijk alle gegevens van het 
aanvraagformulier in het systeem te zetten. Bij passagiersschepen is het belangrijk om ook 
informatie over de faciliteiten in te vullen (bij ‘more information’).  

• In Area 2 ‘Galley, pantry and service areas’, Appendix 2 ‘General principles of temperature 
control’ (p. 53-54) staan temperatuurseisen voor verschillende bereidingsprocessen zoals 
‘thawing’, ‘cooking’, ‘portioning’, etc. Om deze eisen op het ERF te zetten, kan in SIS 
gebruikgemaakt worden van ‘Other (not covered in coded area)’. De volgende standaard 
verwijzing kan gebruikt worden:  
Inspection result: The [naam proces] of food is not sufficient controlled.  
Control measures: Follow up the general principles of temperature control during [naam 
proces]. See Appendix 2 ‘General principles of temperature control’ of the ‘Handbook for 
Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates’ 
(http://www.who.int/ihr/publications/handbook_ships_inspection/en/). 

• In SIS wordt soms de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van een veld ‘Native’ of 
‘English’. Het veld ‘Native’ wordt niet gebruikt. Alle feedback wordt door de inspecteur in het 
Engels ingevoerd zodat altijd de bemanning én andere autoriteiten kunnen begrijpen wat er 
staat. 
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• Bij het toevoegen van een norm op het ERF is het mogelijk om tekst toe te voegen. De 
inspecteur voegt hier alleen, indien specificatie noodzakelijk is, een constatering toe. Adviezen 
worden hier niet opgenomen.  

• In SIS staan alle area’s structureel op ‘inspected’; dit wordt overgenomen op het Certificaat. Het 
is daarom belangrijk om altijd de area’s die niet van toepassing zijn (bij ‘edit’) op ‘not 
applicable’ te zetten. Denk hierbij aan de area’s die gaan over childcare facilities en recreational 
water. In SIS kan de inspecteur bij ‘edit’ ook actief area’s op ‘inspected’ zetten; deze area kleurt 
dan groen. Dit heeft als voordeel dat bij een volgende inspectie de inspecteur in SIS een indruk 
heeft waar tijdens de vorige inspectie naar gekeken is. Bij een controle en bij een 
passagiersschip dient de inspecteur voor alle area’s de status in het systeem te zetten. Bij 
overige inspecties is het aan de inspecteur of hij/zij area’s actief op ‘inspected’ (groen) in SIS 
zet.  

• Indien in SIS bij ‘results’, ‘SSCC’ (control) aangegeven wordt: 

• moet de inspecteur bij ‘Detected health event on board’, ‘yes’ of ‘no' aangeven. Er is sprake 
van ‘yes’ als er een uitbraak gaande is en/of op het MDH een vraag met ‘ja’ beantwoord is. 
Bij ‘yes’ zal altijd opvolging van de inspectie vereist zijn.  

• moet de inspecteur bij ‘SSCC Measures’ een optie aangeven. Hier worden de opties inclusief 
uitleg weergegeven:  

• Affected Conveyance: zoals omschreven in de IHR.1  

• With Not Yet Completed Control Measures: er zijn nog verbetermaatregelen die 
uitgevoerd moeten worden.  

• With Already Applied Required Control Measures: de verbetermaatregelen zijn tijdens 
de inspectie uitgevoerd. 

• moet de inspecteur in SIS een bericht bij ‘messages’ plaatsen gericht aan alle havens of 
(indien bekend) de volgende haven. Dit bericht wordt gericht aan alle havens door het veld 
‘Selected Port To’ leeg te laten. De volgende standaard berichtgeving kan gebruikt worden: 
Dear collegues, The vessel [xxx] IMO [xxx] was inspected on [datum] in the port of [xxx]. 
A SSCC was issued. Next port(s) will be [xxx]. Best regards.  

• In SIS kan je bij een inspectie bij ‘Areas’, ‘edit’ een ‘re-inspection date’ opgeven. Hier kan een 
datum opgegeven worden als een inspecteur er zeker van is dat hij/zij zelf opnieuw aan boord 
zal gaan voor een herinspectie. Deze optie is niet bestemd voor een control.  

• Bij het invoeren van een extension of exemption moet de inspecteur bij ‘Detected health 
event on board’, ‘yes’ of ‘no' aangeven. Er is sprake van ‘yes’ als er een uitbraak gaande is 
en/of op het MDH een vraag met ‘ja’ beantwoord is. Bij ‘yes’ zal altijd opvolging van de 
inspectie vereist zijn.  

                                                
1 “Affected means persons, baggage, cargo, containers, conveyances, goods, postal parcels or human remains that are infected or contaminated, or 
carry sources of infection or contamination, so as to constitute a public health risk.” 
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2.3 Area 7 ‘Solid and medical waste’ 
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2.4 Annex 2 ‘SCENARIO 3’   
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3 Voorbeeld Schriftelijke uitgave ‘Exemption’ Certificate   
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4 Voorbeeld Schriftelijke uitgave ‘Control’ Certificate 
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5 Voorbeeld schriftelijke uitgave ‘Evidence Report Form’ 
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