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Deze presentatie

• Arbowetgeving, REACH en gevaarlijke stoffen  

• Wat doet Inspectie SZW op dit gebied?

• Waaraan moeten bedrijven voldoen?

• 4-stappen model

• REACH en Arbo

• Veiligheidsinformatieblad

2



Programma BmGs 2016-2019

Gevaarlijke stoffen: groot risico voor werknemers 

Chronisch risico (veroorzaker ziekten zoals kanker)

Acuut risico (dood door verstikking, vergiftiging)

Procesveiligheidsrisico (grote ongevallen, explosies, brand)

Werkveld:

100.000 bedrijven werknemers werken met gevaarlijke stoffen

40.000 bedrijven werken met explosieve stoffen

600 bedrijven: BRZO- en ARIE bedrijven.
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Gevaarlijke stoffen

Aandacht voor chronische risico’s

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Langdurige blootstelling

Waar letten wij op?
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4-stappen model



Voorkomen van blootstelling 
tijdens het werken met 
gevaarlijke stoffen.
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4-stappen 

Stap 1:

Registratie en grenswaarden 

Stap 2:

Beoordelen risico’s 

Stap 3:

Nemen juiste maatregelen 

Stap 4:

Borging aanpak GS 



Gezond verstand eerst

Stap 0: 

Welke stoffen gebruik ik niet meer?
Acute situaties die direct 
maatregelen verlangen?



Stap 1: 
Inventariseren

Welke stoffen zijn er of ontstaan er?
Meer dan REACH-stoffen alleen?

Heb ik CMR stoffen?
Wat zijn de eigenschappen?
Wat zijn de grenswaarden?

Van alle stoffen de grenswaarde?



21-4-2017

Stap 2 (logisch vervolg van 1): 
Beoordelen

Vormen gevaarlijke stoffen een risico?
Hoe hoog is de blootstelling?

Iedere werkplek?
Beoordelen of meten?

Stoffenmanager,ART of ander instrument?



21-4-2017

Stap 3: 
Maatregelen

Beperkt u de blootstelling juist?
Juiste beschermingsmaatregelen?

Volgt u de arbeidshygiënische strategie?
Gebruikt u info uit VIB?

Is er een veilige werkwijze, goede praktijk?



21-4-2017

Stap 4: 
Borging

Zorgt u dat alles goed blijft gaan?
Toezicht, voorlichting en onderricht?

Noodplan?
Beheerssysteem?

Periodiek medisch onderzoek?
Nieuwe informatie?



Informatie overkill ?

Inderdaad:

Veel informatie nodig……
Onderbouwen (maatregelen)

Informatiebronnen:

Veiligheidsinformatieblad

Zelfinspectie gevaarlijke stoffen

ECHA (Europees Agentschap Chemische Stoffen)

Leverancier
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Veilige werkwijze,  
goede praktijken, 

slimme oplossingen
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Stap 1 
Inventariseren

Stap 2 
Beoordelen 
blootstelling

Stap 3 
Maatregelen 

Stap 4   Borgen

Branche 
RI&E

Generieke 
stoffenlijst

Prioritering

“worst”-case 
(markers)

Slimme maatregel 
(zonder validatie)

GEIS-SUMI

WIK



Zelfinspectie gevaarlijke stoffen:
www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen

14

http://www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen


De zelfinspectietool is een digitaal stappenplan 
voor werkgevers

Bedrijven krijgen een goede indicatie of
ze aan de Arbowet voldoen

Diana Martens, Inspectie SZW

Het is geen vrijblijvend advies,
het is de norm waaraan getoetst wordt

Geen vrijstelling van inspectie en ook op
andere punten kan geïnspecteerd worden

Tool geeft wettelijk kader weer, 
werkgever toetst eigen situatie Om aan de wet te voldoen moeten

alle actiepunten worden afgerond



 In de tool 19 vragen, 4 stappen

 Hulpmiddelen weergegeven

 Onderstreepte woorden leveren
aanvullende informatie

In 2016: extra verdieping mbt REACH en VIB’s
In 2017: extra verdieping CMR stoffen
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Het VeiligheidsInformatieBlad
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Is een actueel VIB aanwezig?

Worden werknemers geïnformeerd mbt risico’s?

RI&E gericht op stoffen?
Blootstellingsbeoordeling? Stap 1-2 zelfinspectie

Maatregelen genomen? (volgens VIB)
Stap 3 zelfinspectie
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Dit is een REACH-Arbo sprookje…..
Het gaat over een veilige en gezonde werkplek

Inspectie SZW: Wat willen we zien?

Registratie/inventarisatie gevaarlijke stoffen
Informatie over risico’s (DNEL, grenswaarde….)
RI&E (stoffen) en beoordeling blootstelling
Beschermingsmaatregelen (gebaseerd op….)

Doel: Bescherming gezondheid werknemers

Zowel REACH en Arbo wetgeving…..
Hebben hetzelfde doel……

Andere benadering
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Ideale situatie :

• De juiste informatie voor de eindgebruiker

• Gebruikt de informatie uit een VIB voor
beleid, maatregelen en voorlichting



Nog idealer

»Geeft invulling aan stap 1,2,3

»Bevat Veilige Werkwijze of Goede Praktijk
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VIB check
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https://invis.io/SM7K3QAP9

https://invis.io/SM7K3QAP9


Inspectie SZW in 2017

Focus op:  
kankerverwekkende, mutagene en 

reproductietoxische stoffen 

Inspecties, voorlichting, communicatie
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Werkpleketikettering en signalering leidingen

Van:

Naar:
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Inspectiefocus: www.inspectiefocus.nl
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http://www.inspectiefocus.nl/


Reach:  www.chemischestoffengoedgeregeld.nl
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http://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/


Vragen

Gevaarlijke Stoffen en Inspectie SZW 

Raakvlakken met jullie werk?

Meer informatie of discussie nodig?

Vragen…..

Bedankt voor jullie aandacht
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