
 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 820 3500 AV  Utrecht 

«Adressering» 

«Straat» «Huisnummer» «Toevoeging» 
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Datum   
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De Inspectie SZW heeft in 2014 een aantal inspecties uitgevoerd in uw bedrijfstak 
(o.a. Gieterijen, Oppervlaktebehandeling). Uit de inspecties blijkt dat de meeste 
bedrijven onvoldoende aandacht hadden voor de risico’s van gevaarlijke stoffen. 
Vooral het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen was vaak niet of 
onvoldoende uitgevoerd. Hierdoor kon niet duidelijk worden aangetoond of de 
blootstelling in voldoende mate is beheerst. De inspectie heeft gehandhaafd op het 
uitvoeren van een zogenaamd 4-stappenplan (zie: www.gevaarlijkestoffen en 
www.zelfinspectie.nl). Veel bedrijven hebben aangegeven onzeker te zijn over wat 
nu exact van hen wordt verwacht. De inspectie informeert u daarom in deze brief 
nader over het werken met gevaarlijke stoffen. 
 
Boodschap Inspectie SZW 
In de eerste plaats is het naar ons oordeel nodig  dat zo snel mogelijk actie wordt 
ondernomen. Het gaat hier per slot van rekening om soms zeer ernstige 
gezondheidsrisico’s. De Inspectie begrijpt ook dat het voor het MKB kostbaar is als 
ieder bedrijf zelf een inventarisatie en beoordeling moet uitvoeren. 
Tegelijkertijd stelt het ons teleur dat veel bedrijven pas in actie komen nadat de 
inspecteur een bezoek heeft gebracht. Wij verwachten van professionele bedrijven 
meer zelfwerkzaamheid op dit punt.  
Desondanks zijn we bereid de bedrijven die het betreft nog enige tijd te geven om 
enkele zaken op orde te brengen. In de tussentijd blijft u uiteraard als bedrijf zelf 
verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder u uw werknemers laat 
werken. 
 

http://www.gevaarlijkestoffen/
http://www.zelfinspectie.nl/
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Ontwikkeling branche-instrument 
Nagenoeg alle geïnspecteerde bedrijven dienen aan de hand van een stappenplan 
na te gaan of de risico’s bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen voldoende zijn 
beheerst. Hier zit tevens het knelpunt voor vooral de kleinere bedrijven. 
Ondertussen zijn de bevindingen van de Inspectie SZW besproken met de 
brancheorganisaties in de Metaal. De brancheorganisaties zijn inmiddels als sociale 
partners, bezig met de ontwikkeling van een instrument dat de bedrijven gaat 
ondersteunen. In dit instrument worden veilige werkwijzen beschreven die van 
toepassing zijn op het merendeel van de werkzaamheden waar blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De Inspectie SZW heeft positieve verwachtingen van 
dit initiatief. Zodra dit instrument gereed is veronderstelt zij dat zoveel mogelijk 
metaalbedrijven dit gaan toepassen, gericht op het treffen van concrete 
verbetermaatregelen.  
Voor informatie over dit instrument en wat u nu al kunt doen, verwijs ik u naar de 
website van 5xbeter (www.5xbeter.nl), onder het thema ‘Gevaarlijke stoffen’.  
 
Vereiste maatregelen 
Het instrument is nog niet gereed. In de tussentijd wordt van u als bedrijf de nodige 
inspanning verwacht. Tenminste dient u de volgende maatregelen te treffen: 

 de gevaarlijke stoffen in uw bedrijf worden toegepast conform het 
veiligheidsinformatieblad; 

 U biedt de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan en u ziet er op 
toe dat deze worden gebruikt;  

 U informeert uw medewerkers over de gevaren van het werken met de in 
uw bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen en over de maatregelen die nodig 
zijn om deze gevaren tegen te gaan; 

 U draagt zorg voor een juist onderhoud van middelen en voorzieningen om 
de blootstelling te beperken; 

 U registreert de gevaarlijke stoffen met de bijbehorende grenswaarden. 
Neem in de registratie, voor zover bekend, ook de gevaarlijke stoffen op die 
ontstaan tijdens bepaalde processen. (Een registratiemodel is te vinden op: 
www.5xbeter.nl, onder het thema ‘Gevaarlijke stoffen’.) 

 

Bij een volgende inspectie zal nadrukkelijk op bovengenoemde maatregelen 

worden doorgevraagd. Als de (in deze brief voorgestelde) maatregelen  door de 

arboinspecteur als voldoende worden beoordeeld, wordt bij een daaropvolgende 

inspectie -op het punt van gevaarlijke stoffen- vooralsnog alleen getoetst of stap 

1 (registeren van gevaarlijke stoffen met bijbehorende grenswaarden) van het 

stappenplan voldoende is uitgevoerd. Bij twijfel zal de inspecteur de handhaving 

op naleving van de wet gaan inzetten. 

 

Bovenvermelde informatie heeft uitsluitend betrekking op de maatregelen op het 
gebied van gevaarlijke stoffen.  
 

http://www.5xbeter.nl/
http://www.5xbeter.nl/
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u 
terecht bij mevrouw Anja van Vlerken (JvVlerken@inspectieSZW.nl) of mevrouw 
Annewies de Vries (WdVries@InspectieSZW.nl) 
 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

drs. J.G.M. van Vlerken 

Projectleider sector Metaal 

 

mailto:JvVlerken@inspectieSZW.nl
mailto:WdVries@InspectieSZW.nl

