Onze administratie heeft zich voorgenomen om in de
douanezone van Antwerpen een "containerscanner"
te plaatsen. De enorme toename van het aantal
containers, maakt het voor elke douaneambtenaar
bijna onmogelijk om een efficiënte manuele douanecontrole te garanderen.
De containerscan zal helpen de kans te vergroten dat
ongeoorloofde zendingen worden opgespoord.
Uiteraard moet de aankoop van dergelijke installatie
gewikt en gewogen worden, alleen al vanwege het
prijskaartje dat eraan vastzit.
Bovendien kan men ook een keuze maken uit verschillende systemen. Er is het Europese systeem Sycoscan
dat momenteel in Le Havre werkt en ReSntgenpriifsystem Hi-Co-Scan dat in Hamburg wordt gebruikt en
dat in aanbouw is in de haven van Rotterdam. Maar
ook de Amerikanen hebben enkele mogelijkheden.
Het is moeilijk te opteren voor een bepaald systeem,
zonder voorafgaande grondige studies ter plaatse.

De Containerscanner:

op studiebezoek in Rotterdam
Momenteel bouwt men in Rotterdam een containerscan. Gezien de overeenkomsten in de werking tussen de
havens van Antwerpen en Rotterdam was een studiebezoek aan onze Nederlandse collega's van primair
belang. Zij hebben ons heel wat nuttige informatie kunnen verstrekken over de werking van de containerscan,
waar de installatie het best geplaatst wordt in de haven en hoeveel ambtenaren nodig zijn om het hele systeem
efficiënt te laten draaien.
Eerst gaf de heer Everwijn, het plaatselijk hoofd van het district Rotterdam in de Erasmusbrugzaal een inleiding
rond de containerscan.
In de namiddag werden wij door onze gastheren vergezeld naar de Europaweg. De heer Roozen gaf ons een
uiteenzetting over de containerscan en de pre-arrival en nadien legde de heer van de Berg van de Rijksgebouwendienst ons uit welke bouwtechnische aspecten er allemaal meespelen.

Eenvoudig rekenvoorbeeld; gevolgen voor
toekomstige situatie bij voortzetten van de huidige
werkwijze.

In 1 996 zijn 6400 containers door 15 employees
gecontroleerd. Daarnaast gebruikte men een
douane stack van gemiddeld 40 container
grondplaatsen bij de marine terminal om fysieke
controles uit te kunnen voeren.
Wanneer men in het jaar 2000 28.284 containers zou willen controleren conform de huidige
werkwijze, dan zouden 66 employees en een
stack met ruim 170 grondplaatsen nodig zijn
(uitgaande van een evenredige toename van
employees en ruimtegebruik).
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Het hiernaast weergegeven rekenvoorbeeld illustreert
wel het één en ander. Bovendien vraagt een strenge
Europese regelgeving om strengere controles.
Vandaar besliste men in Rotterdam dat de bouw van
een nieuw douanekantoor met een geautomatiseerde
containerscan meer dan noodzakelijk was, om in de
toekomst een goede en verantwoorde douanecontrole
te garanderen.

De keuze viel op...

- controle op volle lading of gedeeltelijke (bij) lading
(onderschuiving);
- tellen van de inhoud (zowel kartons, als inhoud van
kartons);
- verificatie van de aard zonder daadwerkelijke opening of uitlading.
Maar er is echter enkel sprake van een efficiënte controle als men niet overgaat tot willekeurig scannen van
containers. De scanning moet steeds voorafgegaan
worden door een grondige risicoanalyse.
Vb.: In Hamburg werden er 15.080 zendigen gescand,
waarvan er nadien 1094 werden onderworpen aan een
fysische controle. Uiteindelijk stelde men 264 overtredingen vast. Meestal betrof het een verkeerde benaming,
een teveel of een tekort.

Hoe reageert de handel?
Landelijk werd er onmiddelijk een projectgroep samengesteld, verdeeld in verschillende werkgroepen
architecten, douaneambtenaren van de directie, maar
ook de mensen van de Rijksgebouwendienst.
De keuze viel op het systeem Rëntgenpriifsystem Hi-CoScan dat momenteel reeds operationeel is in Hamburg.ln tegenstelling tot de andere systemen doorlicht de
scanner het voorwerp zowel horizontaal als verticaal.
Deze X-ray technologie werd ontwikkeld door de firma
Heimann Systems GMBH in Wiesbaden.
De kostprijs van het geheel bedraagt enkele honderden
miljoenen franken.

Is dit bedrag veranwoord?
Dit is de prijs voor de totale opstelling. Die omvat een
enorm terrein waarop de voertuigen kunnen circuleren
en een gebouw waarin zijn ondergebracht
- een tunnel waarin de doorlichting gebeurt, uitgerust
met een tractiesysteem en enkele werkplaatsen
- een administratief gedeelte met bureelruimten van
waaruit de doorlichting gestuurd wordt en de bekomen gegevens worden bestudeerd.
- een magazijn, voor lossing van verdachte vervoermiddelen, voorzien van de nodige voertuigen en materialen om dit mogelijk te maken.

Vrij vlug werd het Nederlandse bedrijfsleven betrokken
bij de besprekingen. Zij zien vooral de negatieve gevolgen van het gebruik van een containerscan : meer controle, vertraging van het handelsverkeer, extra kosten.
Ze vertrouwen het zaakje niet.
Er zal uiteraard meer controle zijn, maar dat wordt ook
opgelegd door de Europese Unie. Vandaar is het nodig
dat alle belangrijke Europese havens weldra zullen
beschikken over dezelfde controlemiddelen, zodat het
bedrijfsleven geen andere lidstaat opzoekt om handel te
drijven.
Wat de werkingskosten betreft heeft de Nederlandse
douane voorlopig gekozen voor het volgende uitgangspunt alhoewel art. 69 van het Communautair Douanewetboek het anders stelt: de chauffeur biedt zijn container scanningsgereed aan en voor het vervoer tot aan de
scan krijgt de firma geen vergoeding. De douane lost en
laadt de container met eigen mensen en middelen en
brengt het bedrijfsleven daarvoor niets in rekening. Ook
de bediening van de scan is voor rekening van de
douane.

De containerscan is een middel om de fraude te bestrijden. Een efficiëntere controle zal dus ook een verhoging
van inkomsten meebrengen. Het doel wettigt de middelen?
Een volledige fysieke controle van een container neemt
toch al gauw 4 uur in beslag, in- en uitladen inbegrepen. De maximale capaciteit van deze scan bedraagt
20 containers per uur.
Voorlopig zal de Nederlandse douane de scan 16 uur
per dag ter beschikking houden en dat 6 dagen per
week. Gezien deze openingstijden bedraagt de totale
capaciteit bijna 90.000 containers per jaar.

Enkel drugs?
Uiteraard zal de scan niet alleen ingezet worden bij de
bestrijding van drugs of verboden wapenbezit. Het toestel kan ook heel nuttig zijn bij de gewone verificaties:
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Personeel

M met trekker/chassis

Bij het personeel tewerkgesteld op deze dienst horen
zowel techniekers, ingenieurs als ambtenaren thuis.
In Hamburg, waar men met dezelfe scan werkt, zijn er
1 9 douaneambtenaren tewerkgesteld:
- niveau 1 : 4
- niveau 2 en 2+ 12
- niveau 3 : 3
De douaniers zullen naast hun administratieve opleiding
ook nog leren hoe de installatie werkt en moet bediend
worden. De firma die de scan installeert geeft cursus
over hoe men de beelden moet interpreteren, inkleuren,
vergroten of filtreren om de duidelijkheid te vergroten.
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Procesanalyse
Er zijn verschillende mogelijkheden om het transport
tussen de terminals en de containerscan te verzekeren.
Voorlopig kozen onze Nederlandse collega's voor het
conventionele trekker/chassis systeem. De chauffeur rijdt
zijn vrachtwagen recht uitgelijnd naar de tunnel toe tot
de voorwielen in het tractiesysteem zitten (de remmen
blijven los, motor af) onder toezicht van een ambtenaar.
Een methode die te vergelijken is met die van de carwash.
De chauffeur zelf verlaat de wagen en zorgt ervoor dat
er geen mensen of levende dieren in de wagen achterblijven.
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Het tractiesysteem trekt het vervoermiddel voorbij de
scanner.

Stralingsgevaar
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Er zijn diverse onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat er geen stralingsgevaar is.
De tunnel is gebouwd in straling absorberend beton
en tijdens de werking is er in de tunnel niemand
toege-laten.
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De totale maximum radiatiedosis per doorlichting bedraagt 0,1 miliGray. Dit cijfer ligt 2000 maal lager dan de
maximum toegelaten dosis in Duitsland.
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HI CO SCAN 2-Ansichten-Pracht -Inspektionssystem
Objektbelastung max. 100uSv pro Inspektion
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ein Intercontinentalflug bis 50115v ( 10 Stunden )
Filmsave- Pegel lOnSv pro Inspektion

HI SCAN- Systeme Gepáckbelastung 2uSv pro Inspektion

De inspectietunnel is 58 m lang en 25 m breed. Hierin
kan een container geladen op een trekker of een ander
voertuig met een maximum lengte van 19 m, 2.6 m
breedte en 4.3 m hoogte gescanned worden.
Het onderzoek van de beelden is begonnen. De douanier beschikt over een verticaal en een horizentaal
beeld en één waarop de documenten afgebeeld staan.
Als alles in orde is kan de chauffeur buiten zijn wagen
ophalen, anders wordt het voertuig naar een magazijn
gebracht voor lossing.
De hele procedure duurt ongeveer 20 minuten, maar
voor het scannen zelf heb je minder dan 60 seconden
nodig.

Onze Nederlandse collega's toonden ons
ook hun mobiele scanner.
Op het eerste gezicht lijkt het een gewone bestelwagen.
Maar de auto gaat langs beide zijkanten open en er
staat een scanner in die via X-stralen de inhoud van
pakjes kan bekijken.
Door dit toestel wordt het mogelijk om, zonder brokken
te maken, vrachten volledig door te lichten op drugs,
wapens en andere illegale goederen.
Het grootse voordeel van dit toestel zit hem in het feit
dat de scanner naar de te controleren plaats kan gereden worden.

De beelden kunnen wel via de computer bewerkt worden zoals: contrastversterking, het beeld vergroten of de
kleuren filtreren om de duidelijkheid te verhogen.
Om de beelden te interpreteren hebben de ambtenaren
een opleiding nodig, maar de beste resultaten worden
ook hier geboekt door een ervaren kijker.

Het bovenstaande geeft een goed idee van wat technisch zoal mogelijk is, maar het verslag is verre van
volledig.
Onze ambtenaren waren ook nog te gast te Heerlen,
waar de Nederlandse collega's die gespecialiseerd zijn
in het opsporen van valse stempels, documenten en
certificaten gebruik maken van scan- en andere technieken. Dit onderwerp vraagt om een volgende reportage,
en die komt er. Beloofd!
Met onze hartelijke dank aan het volledige Nederlandse
team. Wij hebben uw gastvrijheid ten zeerste gewaardeerd.
Tekst : A.V.P.
Foto's : redactie District Rotterdam & A.V.P.

Het laadgedeelte van de vrachtwagen is ingedeeld in
twee kamers.
In de ene kamer zit de scanner en er loopt een transportband doorheen waarop de te controleren lading moet
geplaatst worden.
De tweede kamer, gescheiden door een dik veiligheidsscherm tegen de straling,
bestaat uit een werktafel waarop een computer met 2 6 3
schermen staat.
De gegevens worden verwerkt
via een computersysteem, terwijl het pakje via de transportband voorbij de scanner wordt
getrokken. De beelden komen
vervolgens in kleur op het
scherm.
Het is meestal niet mogelijk om
de juiste vormen van het voorwerp te zien.
De kleuren verklappen welke
stoffen de lading bevat. Zo
staat bijv. de gele kleur voor
organische stoffen en blauw
voor anorganische. Als je
boilers aangeeft, moeten er op het
scherm blauwe cilinders verschijnen. Hebben ze
er bijv. ook drugs in verstopt, dan geeft het scherm
ook een gele kleur weer.
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