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Veilig werken op locatie in de industriële oppervlaktebehandelingsbedrijven 
 
Het doel van Vereniging ION is veilig werken op locatie (eigen bedrijf of van derden) te bevorderen. Hiertoe zijn 
richtlijnen opgesteld die bedoelt zijn voor de eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers, inspecteurs, consultants 
en leveranciers. 
 
Behalve de rechten en plichten tracht dit document richting te geven aan veilig werken op locatie. 
 
De werkgever en/of opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplekinrichting. Dit is normaliter degene 
die de eigenaar/beheerder is van het bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Voor aanvang dient een medewerker op de hoogte te zijn van de noodprocedure. Een persoon die werkzaamheden 
gaat uitvoeren dient ten allen tijde een veiligheidsinstructie te hebben gehad over de specifieke aspecten van de 
werkplek en de gebruikte stoffen en dient in het bezit te zijn van relevante persoonlijke beschermingsmiddelen.  
 
In alle gevallen is de persoon wiens gezondheid het betreft, beslissingsbevoegd over het wel of niet uitvoeren van de 
werkzaamheden. Indien een persoon werkzaamheden weigert uit te voeren dan dient meteen een motivatie bij de 
installatieverantwoordelijke en de direct leidinggevende te worden gegeven. 

 

 
 Checklist Aandachtspunten   Opmerkingen 

1 Is de te tillen last niet te zwaar (<23kg) en hoeft er niet 
buiten de macht getild te worden? 

 Reden niet akkoord 

2 Is het geluidsniveau acceptabel (<80dB(A)) en kan er 
voldoende gecommuniceerd worden? 

 Eventueel op de achterzijde verder 
schrijven. 

3 Zijn de elektrische installaties veilig (NEN 3140)?  Indien mogelijk, foto’s maken. 

4.1 Zijn alle bewegende delen zodanig uitgeschakeld of 
gezekerd dat geen aanraking (letsel) kan optreden?  

 Indien werk niet gestart wordt, direct 
opdrachtgever aanspreken. 

4.2 Indien niet: is er gezorgd voor een zodanige inrichting van 
de werkplek dat veilig gewerkt kan worden 
(noodstop/toezichthouder)? 

  

5 Is de lucht op locatie zodanig dat er zonder 
adembescherming gewerkt kan worden?  

  

6.1 Zijn alle chemische (gevaarlijke) stoffen zodanig gelabeld 
dat ze goed herkenbaar zijn, de juiste werkwijze 
uitgevoerd kan worden en dat gevaren beoordeeld kunnen 
worden (VIB’s, WIK’s, hulpmiddelen)? 

  

6.2 Zijn monsters gelabeld en transportveilig verpakt?   

7 In geval van brand; is het noodnummer bekend, zijn de 
blusmiddelen beschikbaar en toegankelijk, en is de 
vluchtweg vrij? 

  

8.1 Is de werkplek zodanig opgeruimd dat zonder gevaar van 
vallen en struikelen gewerkt kan worden? 

  

8.2 Zijn alle benodigde aansluitpunten (veilig) beschikbaar?   

 

 

Aldus opgemaakt  Locatie Datum 

Akkoord Opdrachtgever Naam Handtekening 

Akkoord Opdrachtnemer Naam Handtekening 
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Toelichting veilige werkplek 
 

1. Tillen en dragen 
 
De Arbowet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen. De last mag echter geen gevaar 
opleveren voor de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2). Algemeen wordt uitgegaan bij 
incidenteel tillen van een toelaatbaar gewicht van 25 kg, en bij repeterend tillen een toelaatbaar gewicht van 18 kg. 
Tillen en dragen moet in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgenomen zijn en afhankelijk van het risico 
bestreden worden via een plan van aanpak. In een toelichting op het Arbobesluit wordt verwezen naar de NIOSH-
methode, die kan worden gebruikt om te berekenen wat het maximale tilgewicht is onder bepaalde omstandigheden 
(zie hieronder). 
 
NIOSH-methode 
Om tilhandelingen te beoordelen zijn er verschillende methodes ontwikkeld. Een van de meest gebruikte is de NIOSH-
methode, die niet alleen kijkt naar het gewicht van het voorwerp, maar ook naar de omstandigheden waaronder het 
wordt verplaatst. Zoals de frequentie, de afstand van de verplaatsing, de hoogte tot de vloer en de draaiing van het 
lichaam. Op basis van deze gegevens berekent de NIOSH-methode het aanbevolen gewicht. Maximaal is dat 23 kg, 
maar dat geldt dan voor een ideale tilsituatie.  
De Inspectie SZW hanteert deze methode als beoordelingsmethode van tilhandelingen.  
Overigens zal voor vrouwen deze methode over het algemeen een te hoog tilgewicht indiceren. 
 
Aandachtspunten tillen en dragen: 
Werkgevers kunnen veel maatregelen treffen om veiliger te tillen en te dragen: 

 Laat werknemers niet onnodig tillen - gebruik zo veel mogelijk hulpmiddelen, zoals heftrucks, laadkleppen plus 
karren en steekwagens met een hefinrichting. 

 Verkort de loopafstanden tussen de locaties door de logistiek aan te passen. 

 Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan. 

 Laat tilwerk afwisselen met andere taken. 

 Geef bepaalde objecten handvatten, zodat in ieder geval de grip verbetert. 

 Plaats bij zware objecten de handvatten het liefst op heuphoogte en zeker niet op vloerniveau. 

 Laat werknemers werkhandschoenen gebruiken en schoenen met stroeve zolen en stalen neuzen - deze geven 
beter grip en beschermen de tenen als de last valt. 

 
Ook werknemers zelf moeten goed op hun manier van tillen letten: 

 Til altijd met twee handen en zorg ervoor dat beide voeten op de vloer staan. 

 Sta recht voor het voorwerp – voorkom dat de rug moet draaien. 

 Sta dicht bij het voorwerp – voorkom dat de armen ver moeten reiken, houd de last zo veel mogelijk tegen de 
buik. 

 Betrek collega’s bij het tilwerk. 

 Til niet te veel tegelijk - het is verstandiger om twee keer te lopen. 

 Til zware lasten tussen knie- en schouderhoogte. 

 Neem genoeg pauze om vermoeidheid te voorkomen.  

 Luister naar het eigen lichaam - forceer niets bij klachten. 

 Gebruik de benoemde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

2. Geluid 
 
Werkgevers zijn (volgens de wet) verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf 
hebben verplichtingen.  
 
De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek: 

 Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar 
stellen. 

 Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te 
dragen. 

 Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een plan van aanpak worden gemaakt. 

 Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de 
gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt 
gebracht. 

 Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid. 

 Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.  
 
Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Om met een verschillende gevoeligheid van het oor voor 
diverse frequenties rekening te houden, wordt het geluid gemeten met een zogenoemde A-filter. De eenheid van het 
geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB(A). 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk5/Afdeling1/Artikel52/geldigheidsdatum_18-06-2015
http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/wetgeving/rie
http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/instrumenten/niosh-methode
http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/instrumenten/niosh-methode
http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/overige-nuttige-links/inspectie-szw
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Bij het bepalen van de dagelijkse dosis geluid gaat de wet uit van een werkdag met 8 uur per dag. De belasting als 
gevolg van geluid kan worden teruggedrongen door werknemers minder lang bloot te stellen aan geluid. De afname  
 
bij een halvering van de duur bedraagt 3 dB(A). Bij een blootstelling aan 83 dB(A) bij 8 uur zal de belasting bij 4 uur 
80 dB(A) worden, mits de geluidsdosis bij de andere 4 uur veel lager ligt.  
Om een indruk te krijgen van hoeveel 80 dB(A) is, is de volgende vuistregel toe te passen: als je op 1 meter afstand 
een spreker niet meer kunt verstaan, ligt het geluid waarschijnlijk boven de 80 dB(A). 
 

3. Elektrische installaties 
 
Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, 
elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kan letsel veroorzaken. 
Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. In 
de Arbeidsomstandighedenregeling, die een uitwerking is van de Arbeidsomstandighedenwet (1999), staan 
verwijzingen naar normen. Betreffende de elektrische veiligheid wordt in art. 7.11.3 verwezen naar de NEN 3140. 
Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit 
mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dit aantonen door hun elektrische objecten periodiek aan een keuring te 
onderwerpen. Keuringen worden uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide personen. 
 
De interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke 
(de IV’er) van een bedrijf en doet dat aan de hand van de betreffende tabel uit de NEN3140. De IV’er zal dit op 
papier moeten vastleggen. Wat en wanneer dit gaat gebeuren wordt ook beschreven. De berekeningen kunnen per 
bedrijf zeer sterk verschillen. Gemiddeld is de uitkomst: 

 Bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar; 

 Grote machines afhankelijk van het gebruik: 1 tot enkele jaren; 

 Kantoormaterieel zoals computerapparatuur: 3 jaar; 

 Elektrische arbeidsmiddelen - waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, 
gereedschapskoffer of klus bus - elk jaar. Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn! 
Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: boormachines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, 
verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, 
haspels, verlengkabels, zaagmachines en ovens. Populair gezegd: Alles waar een stekker aan zit. Zowel 230 volt 
als 400 volt. 

 
Indien werkzaamheden aan een elektrische installatie (gelijkrichter) worden uitgevoerd dan dient te worden voldaan 
aan de wet- en regelgeving. Dat betekent dat er ten allen tijde veilig aan gewerkt moet kunnen worden. Hiertoe 
dienen spanningvoerende delen uitgeschakeld of geïsoleerd te worden. Indien door enige reden de spanningvoerende 
delen niet (voldoende) uitgeschakeld of geïsoleerd kunnen worden, dan dienen de werkzaamheden door 2 
vakbekwame personen uitgevoerd te worden met geïsoleerd gereedschap en gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
 

4. Machineveiligheid 
 
Machineveiligheid is het elimineren of beheersen van risico’s ten gevolge van de machine zelf, gedurende het hele 
traject van ontwerp tot en met sloop van de machine. Machineveiligheid in de gebruiksfase is het borgen van de 
veiligheid tijdens het gebruik van de machine.  
 
Hoe is te achterhalen of machineveiligheid in de gebruiksfase goed geregeld is?  
Door het gebruik van arbeidsmiddelen gaat de staat ervan achteruit als gevolg van slijtage, beschadiging, veroudering 
en onderhoud. Deze verslechteringen kunnen leiden tot risico’s, waaraan een ieder die met het arbeidsmiddel werkt 
kan worden blootgesteld. De werkgever moet ervoor zorgen dat het arbeidsmiddel in een veilige staat blijft verkeren 
gedurende de gehele levensduur. Een bijdrage hieraan kan door een periodieke keuring of inspectie gewaarborgd 
worden. 
Keuren is een verzamelnaam voor alle activiteiten op het gebied van inspecteren, meten en beproeven. Een bijdrage 
aan de veilige staat van arbeidsmiddelen tijdens de gebruiksfase kan door een periodieke keuring of inspectie 
gewaarborgd worden. Keuren houdt in dat de technische staat van het arbeidsmiddel wordt vergeleken met normen. 
Een keuringsnorm voor een noodstopvoorziening kan bijvoorbeeld inhouden het inspecteren van de noodstopknop 
(beschadigingen, slijtage e.d.) en het testen van de noodstopknop (worden alle energiebronnen afgeschakeld, die 
afgeschakeld behoren te worden). Voor het keuren van arbeidsmiddelen in het eigen bedrijf tijdens de gebruiksfase is 
het handig een checklist te maken specifiek voor de te keuren arbeidsmiddelen. 
De checklist dient tevens als keuringsformulier waarop keuringsdatum, de keurmeester en de gevonden afwijkingen 
worden vastgelegd. Onderaan het formulier kan een vrije ruimte worden toegevoegd voor de omschrijving van de 
nodige actiepunten. Indien de keuringsformulieren periodiek worden geëvalueerd door het management ontstaat er 
inzicht in veel voorkomende afwijkingen en oorzaken. Als het management hiertoe verbetervoorstellen doorvoert, 
ontstaat een cyclus van continu verbeteren. 
 
In de nota Goed Keuren, uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt voor de keuring 
een klassenindeling van 0 tot en met 6 gehanteerd. Hoe groter de risico´s, die het arbeidsmiddel met zich mee 
brengt, hoe hoger de indeling in de klasse. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_schok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verbranding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlamboog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_(vuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Explosie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verwonding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsomstandighedenregeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsomstandighedenwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Periodiek_(tijd)
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Er zijn mogelijkheden ontstaan om keuringen voor arbeidsmiddelen zelf uit te voeren. Op basis van de eisen die 
hieromtrent worden gesteld aan keurend personeel en de organisatie, kan de gebruiker van de arbeidsmiddelen 
beslissen of de keuringen (gedeeltelijk) in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd of uitbesteed.  
 
Wat zegt de Wet over machineveiligheid in de gebruiksfase?  
De wetgeving voor machineveiligheid is gebaseerd op Europese Richtlijnen. De Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG 
met aanvullingen) is in Nederland geïmplementeerd in het Arbobesluit Hoofdstuk 7. Deze wetgeving is bedoeld voor 
de werkgever die arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan zijn werknemers. Naast de wet- en regelgeving voor de 
werkgever worden de productrichtlijnen (CE-markering) behandeld voor situaties waarin machines voor eigen gebruik 
gebouwd worden of waarin machines gewijzigd of samengebouwd worden. In de gebruiksfase van de machine is met 
name de Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit) van toepassing.  
 
Wat is aan machineveiligheid in de gebruiksfase te doen?  
Een belangrijk aspect in zowel de Machinerichtlijn als de Richtlijn Arbeidsmiddelen is het uitvoeren van een 
risicobeoordeling. Het doel hiervan is het bereiken van het gewenste veiligheidsniveau. De meest voor de hand 
liggende systematiek voor de risicobeoordeling is beschreven in de Europese norm EN-ISO 14121-1 (voorheen NEN-EN 
1050). Deze norm wordt ook aanbevolen in beleidsregel 7.3-4. Het is verstandig om de Europese normen toe te passen 
voor het traceren, beoordelen en evalueren van risico's. De EN-ISO 14121-1 beschrijft hoe u risico’s kunt 
kwantificeren en op basis hiervan kunt beoordelen of uw machine veilig is of juist niet. Voor elke machine moet een 
risicobeoordeling worden uitgevoerd.  
 
Bedrijven die alle stappen uit het stappenplan voor machineveiligheid in de gebruiksfase goed volgen gaan slim om 
met dit probleem. Dit betekent.  
1. In gebruik name van nieuwe machines; De Richtlijn Arbeidsmiddelen stelt de werkgever in artikel 4.1 (7.2 van 

het Arbobesluit) verplicht om veilige arbeidsmiddelen in te kopen (voorzien van CE-markering). Voer altijd een 
ingebruikname keuring uit alvorens de machine in bedrijf te nemen. Houd bij de RI&E rekening met de keuze van 
arbeidsmiddelen. In bepaalde gevallen is het beter te investeren in een nieuwe machine dan te proberen een 
oude machine in overeenstemming met de eisen te brengen.  

2. Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) van bestaande machines; Op basis van de Richtlijn Arbeidsmiddelen 
(Arbobesluit Hoofdstuk 7) dient voor alle bestaande machines een risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Het 
doel hiervan is het bereiken van het gewenste veiligheidsniveau. De meest voor de hand liggende systematiek 
voor de risicobeoordeling is beschreven in de Europese norm EN-ISO 14121-1. Deze norm wordt ook aanbevolen in 
beleidsregel 7.3-4. Een dergelijke RI&E conform bijvoorbeeld de ISO14121-1 is eveneens van toepassing op 
machines zonder CE-markering. 

3. Keuring en beproeving tijdens gebruiksfase; Keuren is een verzamelnaam voor alle activiteiten op het gebied van 
inspecteren, meten en beproeven. Keuringen in de gebruiksfase zijn bedoeld om de machine in een veilige staat 
te houden gedurende de levensduur. Een bedrijf waar een groot aantal diverse arbeidsmiddelen in gebruik zijn 
heeft een keurings- en inspectieprogramma dat alle activiteiten op dit vlak beheerst. Het is van belang de juiste 
eisen te stellen aan de keurmeester die de keuringen gaat uitvoeren. Dit geldt zowel voor interne als externe 
keurmeesters. Alle keurings- en inspectieactiviteiten worden gedocumenteerd zodat ten allen tijde een 
keuringsmoment kan worden gereproduceerd (tijdstip, ingevulde keuringslijst, actiepunten, keurmeester e.d.).  

4. Onderhoud; Voor machineveiligheid in de onderhoudsfase zie dossier ‘machineveiligheid in onderhoudsfase’. Door 
(preventief) onderhoud kan worden gewaarborgd dat een arbeidsmiddel in goede en dus in veilige staat wordt 
gehouden tijdens de gehele levensduur. Van arbeidsmiddelen moet een onderhoudsboek worden bijgehouden 
(Arbobesluit 7.5 lid 3). Het onderhoudsboek kan bestaan uit de EG-Verklaring van overeenstemming 
(conformiteitverklaring), de gebruiksaanwijzing, de onderhoudsschema’s en overige beschrijvingen en 
documenten van de leverancier. Deze worden aangevuld met bijvoorbeeld een afgevinkte aankooplijst(en) en 
afnamelijst(en). Daarbij worden de keuringsformulieren gevoegd.  

5. Organisatorische verplichtingen; Als laatste zijn de organisatorische maatregelen van belang om te waarborgen 
dat veilig met de machine kan worden gewerkt. Organisatorische maatregelen zijn onder andere: 

 Procedures;  

 Werkinstructies;  

 Opleidingen/trainingen/voorlichting;  

 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden;  

 Toezicht. 
 
De werkgever/opdrachtgever heeft enerzijds een onderzoekplicht en anderzijds een instructieplicht. Alle betrokken 
personen dienen op de hoogte te zijn van alle (rest)risico’s. Dit betekent dat personen getraind dienen te worden in 
het omgaan met risico’s in de taken die ze uitvoeren. Voorbeelden van schriftelijke veiligheidsinformatie zijn 
bijvoorbeeld veiligheidsinstructies, bedieningsinstructies en gebruiksaanwijzingen. 
 
Machines en installaties dienen te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat betekent dat er ten allen tijde veilig aan 
gewerkt moet kunnen worden. Hiertoe dienen bewegende delen adequaat uitgeschakeld te worden. Indien door enige 
reden de bewegende delen niet (voldoende) uitgeschakeld kunnen worden dan is een opzichter noodzakelijk die geen 
andere functie heeft dan de uitvoerende medewerkers tijdig te waarschuwen voor aankomende bewegende delen. 
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5. Luchtkwaliteit en luchtverversing 
 
De eisen die aan de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats worden gesteld staan in het Arbobesluit (artikel 6.2.: 
luchtverversing). 
 
De eisen zijn: 

 Op de arbeidsplaats is voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig.  

 Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.  

 Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden 
blootgesteld.  

 Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor 
zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.  

 Afzuiginstallaties functioneren naar behoren. 
 
Luchtverversing en luchtafzuiging mag zowel via de mechanische manier (ventilator) als via de natuurlijke weg 
plaatsvinden (tocht). Een open raam biedt zelden ventilatie als de ruimte aan de tegenovergestelde wand geen 
luchtdrukverschil heeft. Bij lokale verwarming is vrijwel altijd ventilatie aanwezig vanwege het feit dat warme lucht 
opstijgt. (Schone) koude lucht kan vervolgens de plaats innemen van de warme lucht, die via het plafond de ruimte 
kan verlaten. Op deze wijze vindt ook ventilatie plaats. 
 
In kantoorruimten wordt geadviseerd om een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon te hanteren bij 
licht fysiek inspannende werkzaamheden en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder inspannende werkzaamheden. Voor 
scholen adviseert de GG&GD een minimale luchtverversing van 40 m³/uur en liever nog 50 m³/uur. Het gaat hier 
immers om mensen in de groei. Ook heeft een vervuilde lucht een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties. Bij 
industriële werkplekken zal 50 m³/uur ruim voldoende zijn. Vanwege allerlei processen zal de ventilatie berekend 
moeten worden met als uitgangspunt alle mogelijke vormen van verontreiniging.  
Luchtverversing mag nooit leiden tot hinderlijke tocht. Tocht wordt volgens de normen als hinderlijk ervaren zodra de 
luchtsnelheid boven de 0,15 m/s komt (in de zomer mag dit 0,25 m/s zijn). Beter is de tocht niet boven de 0,1 m/s te 
laten komen. 
 
Maatregelen voor luchtverversing: 

 Installeer een efficiënt ventilatiesysteem. 

 Vervang stoffilters in het ventilatiesysteem regelmatig en maak de kanalen schoon.  

 Plaats printers, faxen en kopieerapparaten die meer dan 5.000 kopieën per maand produceren in een aparte 
ruimte met voldoende ventilatie. Als er meer dan 50.000 afdrukken worden gemaakt, dan is plaatsing in een 
repro-ruimte en bronafzuiging nodig (aldus Arbo-informatieblad nr. 7: kantoren).  

 
Naast luchtverversing is het ook belangrijk om de werkplek regelmatig te reinigen. Een schone werkplek verbetert de 
luchtkwaliteit. Neem daarom de volgende maatregelen: 

 Zorg ervoor dat de werkplek regelmatig wordt schoongemaakt.  

 Hou het bureau zo leeg mogelijk (clean desk policy) zodat stof afgenomen kan worden.  

 Maak gebruik van dichte kasten. 
 

6. Verwerking en opslag chemische stoffen 
 
Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt in de oppervlaktebehandelende industrie. De Arbowet verstaat onder 
‘gevaarlijke stoffen’: chemische stoffen (ook in mengsels), brandstoffen, aardgas en lpg (vloeibaar gas). Ook stoffen 
die door micro-organismen worden geproduceerd en fijnstof vallen in deze categorie. Het gaat om synthetische, maar 
ook om natuurlijke chemische stoffen. Andere gevaarlijke stoffen zijn stoffen of preparaten die door invloed van 
buitenaf tot ontploffing kunnen komen of in bepaalde mengsels explosief reageren. Om de veiligheid en gezondheid 
van medewerkers te garanderen is het werken met deze stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden. 
 
Het effect van blootstelling aan stoffen hangt af van een groot aantal factoren. Naast de eigenschappen van de stof 
zelf en de hoogte van de blootstelling kunnen ook factoren als de duur van de blootstelling en gecombineerde 
blootstelling een rol spelen. Deze factoren worden bepaald door de wijze waarop u het werken met stoffen in uw 
bedrijf heeft ingericht. Echter bij het vaststellen van grenswaarden voor stoffen, wordt uitgegaan van een aantal 
standaard omstandigheden waaronder de blootstelling plaatsvindt. Zo zijn veel grenswaarden vastgesteld voor een 
blootstelling gedurende 8 uur per dag. Als uw medewerkers langer of korter worden blootgesteld, kan dit gevolgen 
hebben voor de grenswaarde die u binnen uw bedrijf zou moeten hanteren. Ook andere factoren kunnen van invloed 
zijn op het risico. Hierbij kunt u denken aan gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen of producten. De SER 
heeft hier een leidraad voor ontwikkelt. Een onderdeel van de leidraad bevat de route die u helpt om rekening te 
houden met de volgende werkplekfactoren:  

 Blootstellingsduur; Door middel van een aantal vragen wordt nagegaan of het voor uw situatie nuttig en nodig is 
om de grenswaarden aan te passen voor een blootstelling die langer duurt dan 8 uur of korter duurt dan 4 uur. 
Indien dit nodig is krijgt u een advies over een passende correctiefactor voor de door u gevonden grenswaarden.  

 Huidopname; Als een stof door de huid wordt opgenomen, kan het nodig zijn dat u bij de beoordeling van de 
blootstelling hiermee rekening houdt. Door de vragen in de route werkplekfactoren in te vullen, krijgt u 
informatie over hoe u dit kan doen.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling1/Artikel62/geldigheidsdatum_18-06-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling1/Artikel62/geldigheidsdatum_18-06-2015
https://www.ser.nl/
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 Gecombineerde blootstelling aan meerdere stoffen; Bij de beoordeling van de blootstelling aan meerdere stoffen 
die eenzelfde schadelijk effect kunnen veroorzaken, kan het nodig zijn dat u bij de beoordeling van de 
blootstelling hiermee rekening houdt. Door de vragen in de route werkplekfactoren in te vullen, krijgt u 
informatie over hoe u dit kan doen. 

 
Vanaf 1 juni 2015 is de CLP-wetgeving van kracht. Dit betreft de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP). In 
Nederland ook aangeduid met de titel EU-GHS. 
 
Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door de VN vastgesteld. Het VN-GHS 
beschrijft criteria voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun 
gevaarseigenschappen. VN-GHS levert wereldwijde criteria voor gevaarscommunicatie over chemische stoffen en 
mengsels. De VN-GHS zelf is niet bindend. Dit systeem kan worden overgenomen in wetgeving over de levering, het 
gebruik en het transport van chemische stoffen en mengsels. De leden van de VN worden aangemoedigd de VN-GHS 
criteria op te nemen in nationale en/of internationale wetgeving voor het indelen en etiketteren van chemische 
stoffen en mengsels. 
 
De lidstaten in de Europese Unie (EU) hebben de Europese Commissie gevraagd om de VN-afspraken om te zetten in 
bindende Europese regelgeving voor de indeling en etikettering voor de levering en gebruik van chemische stoffen en 
mengsels. Met de verordening (CLP) is het VN-GHS-systeem in de Europese wetgeving verankerd. De Europese 
Verordening is rechtstreeks werkend in alle lidstaten. CLP bevat ook elementen uit de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) 
en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EC), die niet in VN-GHS zijn opgenomen. Zo zijn in de verordening ook criteria 
voor het gebruik van enkele risicozinnen (R-zinnen) opgenomen als EUH-zinnen. 
CLP vervangt na 1 juni 2015 in Nederland de richtlijnen over indeling en etikettering van stoffen en mengsels 
(Stoffenrichtlijn 67/548/EG en Preparatenrichtlijn 1999/45/EG). 
 
In het kader van de BRZO (Seveso III) is een adequate aanduiding op procesbaden een noodzaak. Daarnaast dient 
transport van chemicaliën veilig te geschieden. Denk hierbij aan monsters die in een deugdelijke omhulling voorzien 
van een etiket met relevante informatie worden getransporteerd. 
 
Soms is het niet direct duidelijk of een drempelwaarde van de bijlage 1 BRZO wordt overschreden. In dat geval moet 
de sommatieregel worden toegepast. De sommatieregel staat beschreven in bijlage 1 BRZO, deel 3. Bij overschrijding 
van de lage drempelwaarde is sprake van een PBZO-bedrijf, en bij overschrijding van de hoge drempelwaarde is 
sprake van een VR-bedrijf. 
  
Bijlage 1 BRZO, deel 3:  de sommatieregel 
De sommatieregel (sommatieformule) moet worden toegepast wanneer gevaarlijke stoffen in afzonderlijke 
hoeveelheden, de drempelwaarden van bijlage 1 (deel 1 en 2) níet overschrijden, maar die gesommeerd met dezelfde 
categorieën van gevaarlijke stoffen de drempelwaarde wél overschrijden. Daarmee valt een bedrijf alsnog onder de 
werking van het BRZO. 
 
Het sommeren betreft drie categorieën van gevaarlijke stoffen: 

 alle toxische (giftige) stoffen; 

 alle stoffen die zijn ingedeeld als oxiderend, ontplofbaar, ontvlambaar en (zeer) licht ontvlambaar; 

 alle stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (r-zinnen: R50, R50/53 of R51/53, of h-zinnen: H400, 
H410 of H 411). 

 
Als het sommeringsresultaat in ten minste een van de drie gevallen groter is dan of gelijk aan 1, dan is BRZO van 
toepassing. 
  
Indien werkzaamheden uitgevoerd moeten worden waarbij personen in aanraking komen met chemische stoffen dan 
dient een goede risicoanalyse te worden gemaakt. Daar waar nodig dienen aanvullende maatregelen genomen te 
worden en/of persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt te worden.  
 

7. Brandveiligheid 
 
Een brand kan onherroepelijke gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van mensen die in het gebouw 
werken, de buurtbewoners en zelfs mensen in de verre omtrek, als er bijvoorbeeld sprake is van vrijgekomen giftige 
stoffen. Daarom hanteren de landelijke en de gemeentelijke overheid strenge voorschriften voor het ontwerp, de 
inrichting en de bouw van een bedrijfspand. Mensen die in een brandgevaarlijke omgeving werken moeten alle risico’s 
en regels voor veilig werken kennen. 
 
Brand is gevaarlijk en schadelijk, maar ook hevige rookvorming door vuur kan dodelijke slachtoffers eisen. In geval 
van nood moeten werknemers daarom snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Door te oefenen met een intern 
ontruimingsplan weet iedereen in geval van nood de snelste route naar buiten te vinden. 
 
Brandblussers en de brandslangen op haspels zijn onmisbaar om een beginnende brand in de kiem te smoren. Keuring 
en onderhoud van deze blusmiddelen is een essentieel onderdeel van brandpreventie op een veilige werkplek. 
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Brandblussers zijn redders in de nood. Het is zaak dat brandblussers op direct toegankelijke plekken in het bedrijf 
hangen. Ook moeten ze geschikt zijn voor het type brand dat verwacht kan worden bij de omgeving en de 
werkzaamheden die er worden verricht. 
 
Vluchtwegen dienen adequaat aangegeven te zijn en vrij van obstakels. 
 
Explosiegevaar dient vooraf al bekeken te worden, in deze context dient echter ook stof in beschouwing te worden 
genomen.  
 

8. Orde en netheid 
 
In algemene zin dient de werkplek toegankelijk, schoon en veilig te zijn. Val en uitglij gevaar dient zoveel mogelijk te 
worden geëlimineerd. Zaken die voor de (veilige) uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn dienen 
aanwezig te zijn. Denk hierbij aan perslucht, voldoende licht en (demi)water en aan het juiste gereedschap of 
meetmiddelen. 

 

 


