INFORMATIEBLAD GARAGEBEDRIJVEN
Tips voor een milieuveilig garagebedrijf
Sinds maart 2010 gelden wettelijke milieuregels voor garages op ons eiland.
Deze regels zijn vastgelegd in het Hinderbesluit garagebedrijven Bonaire. Alle
garagebedrijven op Bonaire moeten aan deze eisen voldoen. Dat kost niet
zoveel moeite en is goed voor onze leefomgeving. Bovendien werkt u dan
professioneel en de milieuzorg in uw bedrijf wordt door uw klanten gewaardeerd.
Hieronder worden kort de eisen samengevat van het Hinderbesluit
garagebedrijven Bonaire (A.B. 2009, no. 12). De volledige tekst van dit besluit
staat op de web site van het eilandgebied: www.bonairegov.an
Algemeen
Houd het bedrijf en de omgeving schoon.
Wees zuinig met energie (elektriciteit); gebruik energiezuinige apparatuur.
Zorg voor een veilige elektrische installatie.
Geluid
Zorg ervoor dat omwonenden geen overlast hebben van geluid.
Radio’s mogen niet buiten het bedrijf hoorbaar zijn.
Bodem
Behalve water mogen geen vloeistoffen in de bodem terechtkomen.
Werkruimten, het magazijn en de ruimten waar opslagtanks met
vloeistoffen staan, moeten een betonnen vloer hebben zodat geen
vloeistoffen in de bodem kunnen komen.
Controleer jaarlijks de tanks, lekbakken en vloeren. Ze mogen niet lekken.
Bewaar nieuwe olie, remvloeistof, koelvloeistof en dergelijke in de
gesloten verpakking.
Zet de verpakkingen in een vloeistofdichte lekbak die groot genoeg is. De
lekbak moet een inhoud hebben van minstens de inhoud van de grootste
verpakking plus 10% van alle andere verpakkingen.
Er mag geen regenwater in de lekbakken vallen.
Ruim morsingen direct op. Behandel absorberende korrels of vuile
poetsdoeken als gevaarlijk afval.
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Afval
Houd het volgende afval apart in gesloten verpakkingen met etiket:
o Afgewerkte olie en smeermiddelen
o Gebruikte rem- en hydraulische vloeistof
o Gebruikte koelvloeistof
o Oude accu’s
o Gebruikte poetsdoeken, absorberende korrels
o Metalen
Bewaar vloeibaar afval apart in een daarvoor bestemde gesloten tank of
verpakking.
Zet de tank of verpakkingen in een vloeistofdichte lekbak die groot genoeg
is. De lekbak moet een inhoud hebben van minstens de inhoud van de
grootste verpakking plus 10% van alle andere verpakkingen.
Geef afval of afvalwater alleen af aan een erkende inzamelaar. Bewaar de
bonnetjes van de afgifte.
Afvalwater
De regels voor afvalwater worden van kracht als uw garagebedrijf op de
riolering wordt aangesloten.
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen met een gevaarsaanduiding of het afval
hiervan.
Sla gevaarlijke stoffen op in een brandwerende bewaarplaats.
Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen die met elkaar kunnen reageren
gescheiden worden opgeslagen.
Bewaar gevaarlijke stoffen in gesloten verpakking met een etiket.
Ruim morsingen direct op.
Hang een duidelijke instructie met veiligheidsmaatregelen op en breng het
personeel op de hoogte.
Plaats een waarschuwingsbord “roken verboden” op de deur van de
opslagplaats voor gevaarlijke stoffen.
Gassen
Gasflessen en drukregelaar moeten zijn goedgekeurd.
Breng een lekke gasfles direct naar buiten en doe er een bordje op met
“LEK”.
Tref de vereiste veiligheidsmaatregelen.
Bij een gasfles met een brandbaar gas, bijvoorbeeld voor lassen, moet
een brandblusser aanwezig zijn met minstens 6 kg. bluspoeder.
De laskar moet een vaste opstelplaats hebben.
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Brandveiligheid
Zorg ervoor dat brandblussers of brandslangen duidelijk zichtbaar en
gemakkelijk bereikbaar zijn en voor direct gebruik gereed.
Zorg dat de blusmiddelen voldoen aan de wettelijke eisen.
Laat de blusmiddelen jaarlijks controleren.
Roken en open vuur is verboden. Plaats waarschuwingsborden.
Snijden, lassen en slijpen is toegestaan.
Werkplaats
Olie, vet of water op de vloer niet naar buiten schrobben of spuiten.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Wees voorzichtig met vuur, lassen en snijden.
Gebruik een afsluitbare ontvettingsbak.
Voorkom het verspreiden van stof uit remvoeringen.
Opslag van maximaal 8 autowrakken zonder vloeistoffen en accu.
Wrakken niet stapelen.
Spuiten van verf en anti-roest behandeling
De spuitcabine moet een betonnen vloer hebben en een afzuiginstallatie
met filters.
Vervang de filters tijdig.
Veroorzaak geen overlast met geur/spuitdampen.
Tref de vereiste veiligheidsmaatregelen.
Verfresten en vervuilde oplosmiddelen is gevaarlijk afval.
Accu’s
Zorg voor een vonkvrije elektrische installatie en speciale lampen.
Schakel de stroom uit bij aan- en afkoppelen.
Bij opladen ventileren.
Tref de vereiste veiligheidsmaatregelen.
Roken en open vuur is verboden. Plaats waarschuwingsborden.
Airco van auto’s
Vullen en legen alleen met een speciaal toestel.
Vang afgetapt koelmiddel op.
Laat bij reparaties geen koelmiddelen ontsnappen.
Verwarmen en koelen
Zorg ervoor dat de apparatuur goed bereikbaar is.
Laat de apparatuur jaarlijks controleren.
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Administratie
Bewaar de bonnetjes van de inzamelaar als je afval of afvalwater afgeeft.
Houd een logboek bij van de jaarlijkse inspectie en het onderhoud van
vloeren, tanks en lekbakken.

Dit informatieblad bevat een zeer korte en vrije weergave van de wettelijke bepalingen. Bij een
geschil kunt u zich niet op deze publicatie beroepen. Raadpleeg in zo’n geval altijd de wetten en
regelingen zelf.
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