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Algemeen: 

 

Werknemers moeten gezond en veilig met gevaarlijke 
stoffen kunnen werken 

 

 

 

Werken met gevaarlijke stoffen zonder ( dus ZERO) 
gezondheidseffecten 
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Overigens…. 
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   Er zijn elk jaar nog teveel zieken door  
   blootstelling aan stoffen op het werk 

-Alleen al 2.700 per jaar door werkgerelateerde kanker 
-Ongeveer 10% v.d. kankergevallen is werkgerelateerd. 
 

   Dit mogen we niet normaal (gaan) vinden  
     (c.q., hier mogen we niet aan wennen). 

-Inspectie SZW versterkt daarom haar inzet op preventie. 
-Neem zelf uw verantwoordelijkheid om  
   medewerkers goed te beschermen 
 

   Inspectie SZW wil faciliteren en meedenken,  
   maar is ook streng waar nodig. 
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www.inspectiefocus.nl 



Wat verlangen wij? Wettelijk kader……. 
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Zelfinspectie gevaarlijke stoffen: 

 www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen 
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http://www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen
http://www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen
http://www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen


Let op: extra eisen bij CM(R) stoffen 

Carcinogene en Mutagene stoffen; extra eisen in 
wetgeving 
 
Arbeidshygiënische strategie toepassen; 
Dus: 
Alleen persoonlijke bescherming gebruiken als dit niet 
anders kan en aantonen waarom dit niet anders kan 
 
Extra registratie blootstelling van werknemers die 
blootgesteld zijn aan CM stoffen 
 
Technisch uitvoerbare maatregelen moeten toegepast 
worden 
 
Andere extra eisen mbt gevaarlijke stoffen  
(PVA bij verlaging grenswaarde, technisch uitvoerbaar) 
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Inspecties in 2017; indrukken  

In 2017 inspecties uitgevoerd blootstelling aan CMR 
stoffen 
 

Bedrijven met veel gevaarlijke (CMR) stoffen 
20 bedrijven bezocht, 70% handhaving 
 

Inspectie richten zich op 4-stappen 
+ 
Extra CM(R) eisen wetgeving 
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Blootstelling “net onder de grenswaarde” 
 
Wordt niet meer geaccepteerd…… 
 

 alle technisch uitvoerbare en praktisch 
toepasbare maatregelen nemen om 
blootstelling zo laag mogelijk te houden 
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Gebruik van PBM-en 
 
Alleen als er geen andere maatregelen mogelijk 
zijn…… beperken tot strikt noodzakelijk 
 

 nog té vaak wordt té snel naar PBM-en 
gegrepen als beschermingsmaatregel. Wij 
verlangen een gedegen onderbouwing 
waarom het niet mogelijk is om maatregelen 
hoger in de AHS te nemen 
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Afzuiging bij de ‘bron’ 
 
Moet ook werkelijk bij de ‘bron’ zijn…… 
 

 Men moet controleren en toezien dat de 
afzuiging goed werkt en goed gebruikt 
wordt 
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Vervangen van CM(R) stoffen….. 
 
Aantonen dat gebruik noodzakelijk is…….. 
 

 Onderbouwde reden waarom het gebruik 
van een kankerverwekkende stof voor het 
verrichten van de arbeid strikt noodzakelijk 
is en vervanging technisch niet uitvoerbaar 
is 
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Registratie blootstelling CM stoffen 
 
Weten wie blootgesteld is……. 
 

 een lijst bijhouden van de werknemers die 
kunnen worden blootgesteld aan CM 
stoffen, onder vermelding van de 
blootstelling die zij hebben ondergaan 
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Algemeen: 

Denk aan CMR stoffen in hulpprocessen (onderhoud) 

Vervangen is natuurlijk ideaal, niet altijd mogelijk 
(onderbouwing) omdat je bv een ‘oud’ proces hebt 

maar denk al bij ontwerp processen of er CMR stoffen 
nodig zijn 

Adequate afzuigsystemen 

Good housekeeping (even doen…..direct resultaat) 

Betrek je leverancier, ketenaanpak 

Betrek je branche,  
goede praktijk/stand der wetenschap 
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TOP CMR  
(Stoffen waaraan wij in jaarplan voorrang geven) 
Chroom VI, lasrook, kwartsstof, formaldehyde, benzeen 
(aardoliederivaten), houtstof, DME 
 
Inspecties 
 
Maar ook overleggen/dialoog met  
branche,  
voorlichting,  
samenwerking,  
artikelen, publicaties,  
Tools 
Veilige werkwijze, Good practice 

 
4-stappen aanpak blootstelling 
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Vervolg inspecties CMR blootstelling 

» 4 stappen aanpak 

»+ aandacht CM vereisten wetgeving  

»+ effectmeting 

»Voornamelijk BRZO, ARIE, bedrijven met  
veel gevaarlijke stoffen  
 

Blootstelling Chroom VI  

» Metaal/oppervlaktebehandeling 

» Autorisatie en blootstelling CMR 
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Traject nav van Kamerbrief Dupont 

 

O.a.: 
 

»Team gespecialiseerde inspecteurs 

»Signalen arbo-professionals behandelen 

»Vergroten bewustwording  
   werkgevers en werknemers. 
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Veilige werkwijze, goede praktijken 
(in dialoog met bedrijven/branche) 

»NRK- gevaarlijke stoffen bij onderhoud,  

»OnderhoudNL/Schilders 
 

Arbeidshygiënische strategie 
(Ga voor gezondere alternatieven….) 

 

Oproep: 

Kom met alternatieven en goede oplossingen 

Werk samen aan praktisch toepasbare veilige 
werkwijzen 
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Er zijn al veel goede praktijken 
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Guidance Silica Dust 
 

TNO Lastoorts 
 

Less Dust, handreiking mbt houtstof 

 

alternatief formaldehyde  
 

lasrook check 
 

https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2015/10/tno-ontvangt-europese-prijs-voor-innovatieve-lastoorts/
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.clr-news.org/Less dust brochure GB.pdf
http://www.fixforlifeembalming.com/
https://www.5xbeter.nl/site/nl/themas/lasrook
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Afsluitend 

Blootstelling aan gevaarlijke (CMR) stoffen staat hoog 
op prioriteitenlijst van Inspectie SZW en SZW 
 

Maar ook bij andere departementen en in Europa 

 

De buitenwereld vraagt om praktisch toepasbare 
manieren om veilig en gezond te werken 

 

Laat ons daarover de dialoog aangaan! 

 

23 



Vragen: 

Hoe kunnen jullie bijdragen? 
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Bedankt!     amartens@inspectieszw.nl 

 

mailto:amartens@inspectieszw.nl
mailto:amartens@inspectieszw.nl
mailto:amartens@inspectieszw.nl


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


VIB check 
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www.vib-check.nl 
 

http://www.vib-check.nl/
http://www.vib-check.nl/
http://www.vib-check.nl/


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

