
 

4.6. Gevaarlijke stoffen 
Arbo-onderwerp Risico-inventarisatie Ja Nee Opmerking R* 

4.6.1. Algemeen 
 
De werkgever moet 
voorkomen dat 
werknemers worden 
blootgesteld aan stoffen, 
mengsels of oplossingen 
van stoffen die een 
gevaar voor de veiligheid, 
gezondheid dan wel 
hinder van de werknemer 
kunnen opleveren. 
 
 

 
Zijn er gevaarlijke stoffen 
waaraan werknemers 
blootgesteld kunnen 
worden?  
 

□ □  
Gevaarlijke stoffen kunnen in vrijwel alle 
werksituaties voorkomen. Voor een 
gedegen inventarisatie uit. Sommige 
gevaarlijke stoffen liggen niet voor de 
hand. We adviseren vaak een nadere 
inventarisatie te laten plaatsvinden naar 
het gebruik en de blootstelling aan de 
gevaarlijke stoffen. 
 

 

 
Zijn er in de buurt van de 
gevaarlijke stoffen PBM 
(huid-, oog- en/of 
adembescherming) en/of 
noodvoorzieningen 
(oogdouche, blusmiddelen) 
aanwezig? 
 

□ □  
Zorg dat de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen, blusmiddelen, 
oogspoelfles etc. aanwezig zijn dicht in 
buurt van de werkzaamheden met 
gevaarlijke stoffen.  

 
 

 
Wordt er regelmatig 
gekeken of een gevaarlijke 
stof  in het proces 
vervangen kan worden 
door een andere (minder 
gevaarlijke) stof of 
milieuvriendelijk stof? 
 

□ □  
Blijf nagaan of het mogelijk is om de 
gevaarlijke stoffen in het proces te 
vervangen door niet gevaarlijke stoffen.  

 

4.6.2.Stoffeninformatie en -registratie 
 
Stoffen die behoren tot 
één of meer 
gevaarcategorieën 
moeten worden 
geëtiketteerd en zijn 
voorzien van het 
gevaarsymbool dat het 
gevaar herkent.  
 
 

 
Zijn alle gevaarlijke stoffen 
geëtiketteerd en voorzien 
van het gevarensymbool? 
 

□ □  
Controleer of alle gevaarlijke stoffen juist 
geëtiketteerd zijn en voorzien zijn van de 
juiste gevarensymbolen 

 

 
Worden alle gevaarlijke 
stoffen  
geregistreerd? 
 

□ □  
Om te weten welke gevaarlijke stoffen en 
in welke hoeveelheid binnen je bedrijf 
aanwezig zijn dienen deze geregistreerd 
te worden. 

 
 

 
Zijn in de buurt van de 
gevaarlijke stoffen de 
veiligheidsinformatiebladen 
aanwezig? 
 
 
 
 

□ □  
Zorg dat de juiste 
veiligheidsinformatiebladen aanwezig zijn. 
Zorg dat medewerkers volledig op de 
hoogte zijn van de gevaren en 
voorschriften van het werken met de 
gevaarlijke stoffen. 
 

 
 

4.6.3. Opslag 
 
De werkgever moet 
ervoor zorgen dat de 
gevaarlijke stoffen correct 
worden opgeslagen.  

 
Zijn de gevaarlijke stoffen 
goed opgeslagen en 
verpakt? 
 

□ □  
Zorg voor de juiste opslag van gevaarlijke 
stoffen. Indien nodig, kun je onze PGS-15 
checklist gebruiken. Deze checklist wordt 
gebruikt bij het toezicht op de naleving 
van de in PGS-15 opgenomen eisen voor 
de opslag van verpakte gevaarlijke 
stoffen.  
 

 
 

 
Wordt de opslag 
regelmatig opgeschoond? 
 

□ □  
Blijf ervoor zorgen dat restverpakkingen of 
overbodige opslag regelmatig op de juiste 
wijze worden afgevoerd.  
 

 

  



 

4.6.4. Gebruik 
 
De werkgever moet 
ervoor zorgen dat 
werknemers beschermd 
worden tegen 
blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen.  
 

 
Mogen alle werknemers 
met gevaarlijke stoffen 
werken? 
 

□ □  
Vanuit wet- en regelgeving gelden er 
verschillende verplichtingen voor mensen 
die werken met gevaarlijke stoffen. 
Controleer en inventariseer of iedere 
werknemer voldoende opgeleid is om te 
mogen werken met gevaarlijke stoffen. 
Twijfel je hieraan? Bekijk dan onze 
opleidingen. 
 

 

 
Hebben de werknemers 
voorlichting en instructies 
gekregen met betrekking 
tot het werken met 
gevaarlijke stoffen? 
 

□ □  
Informeer de werknemers door middel 
van werkinstructies over de gevaren met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen 
 

 
 

 
Moeten werknemers 
verplicht PBM dragen?  
 

□ □  
Zorg dat medewerkers de geschikte PBM 
dragen die in de 
veiligheidsinformatiebladen zijn 
voorgeschreven.  
 

 
 

 
Weten werknemers wat zij 
moeten doen bij een 
calamiteit? 
 

□ □  
Informeer alle werknemers die met de 
gevaarlijke stoffen moeten werken wat te 
doen in geval van een calamiteit. 
bestudeer de maatregelen zoals 
aangegeven in de 
veiligheidsinformatiebladen.  
 

 
 

4.6.5. Stoffig werk 
 
De werkgever moet 
ervoor zorgen dat 
werknemers beschermd 
worden tegen stofdeeltjes 
(fijnstof).  
 

 
Zijn er werkzaamheden 
waarbij (onzichtbare) 
stofdeeltjes (fijnstof) vrij 
kunnen komen? 
 

□ □  
Vooral binnen productiebedrijven kan er 
bij de productie stofdeeltjes vrij komen. Dit 
kan schadelijke effecten hebben op de 
gezondheid. Daarom moeten er 
maatregelen genomen worden om 
werknemers hier tegen te beschermen. 
  

 

 
Zijn er maatregelen 
genomen om het 
inademen van stofdeeltjes 
te voorkomen? 
 
 

□ □  
Denk bijvoorbeeld aan afzuiginstallaties. 
Deze zuigen meestal afdoende af. Als de 
afzuiging niet afdoende is, bijvoorbeeld 
omdat er korte tijd afwijkende 
werkzaamheden moeten worden gedaan, 
moeten medewerkers PBM’s dragen. 
Zorg dat de afzuiginstallaties goed 
worden onderhouden met de juiste 
keuringsfrequentie. 
 

 

4.6.6. Lassen 
 
De werkgever moet 
ervoor zorgen dat 
werknemers tijdens het 
lassen beschermd 
worden tegen schadelijk 
geluid, gevaarlijke 
stoffen, wegspringende 
deeltjes en ultraviolette 
straling.  
 

 
Vinden er las- en  
snijwerkzaamheden 
plaats? 
 

□ □  
Bij las- en snijwerkzaamheden komen uit 
het smeltbad en de toevoegmaterialen 
(zoals elektroden, draad of poeder) fijne 
stofdeeltjes en gassen vrij. Circa 90% van 
de lasrook komt uit de afsmeltende 
lastoevoegmaterialen. 
 

 

 
Worden 
laswerkzaamheden alleen 
gedaan door deskundig 
opgeleide werknemers? 
 

□ □  
Controleer of alle medewerkers. De juiste 
opleiding hebben gehad. 

 

 
Is er voldoende afzuiging? 
 □ □  

Zorg dat bij laswerkzaamheden de 
lasrook afgezogen kan worden. 
 

 
 

 
Hebben de werknemers 
beschikking over een □ □  

De gezondheidsrisico’s van lasrook 
worden vaak onderschat, omdat de 
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laskap, handschoenen, 
lasschort en lasbril. 
 

inademing niet direct permanente 
klachten geeft. Het staat vast dat 
blootstelling aan lasrook op lange termijn 
ongezond is.  
 

 
Zijn er noodvoorzieningen 
in de buurt van de 
laswerkzaamheden 
aanwezig? 
 

□ □  
Borg dat blusmiddelen altijd in de buurt 
zijn.  

 

4.6.7. Dieseluitlaatgassen 
 
De werkgever moet 
ervoor zorgen dat 
werknemers niet 
blootgesteld worden aan 
kankerverwekkende 
stoffen zoals 
dieseluitlaatgassen.  
 

 
Kunnen werknemers in 
aanraking komen met 
dieseluitlaatgassen anders 
dan in de buitenlucht? 
 

□ □  
Dieselrook komt vrij uit dieselmotoren van 
vrachtwagens, personenauto’s, bussen, 
bestelbusjes, tractoren, vliegtuigen, 
schepen, graafmachines, heftrucks, 
generatoren, etc. Dus in veel sectoren is 
dieselrookblootstelling mogelijk.  
 

 

4.6.8. Biologische agentia 
 
De werkgever moet 
ervoor zorgen dat 
werknemers beschermd 
worden tegen de 
blootstelling aan 
bacteriën, virussen, 
gisten en schimmels die 
ziekten zoals infecties, 
vergiftiging en/of 
allergieën kunnen 
veroorzaken.  
 

 
Kunnen werknemers 
hiermee in aanraking 
komen? 
 

□ □  
Vanwege de bijzondere positie van 
biologische agentia is een speciaal bio-
arbeidshygiënische strategie gelanceerd 
(BAH). Op het Arboportaal vind je hier 
meer informatie over. 

 

 

*Risico-indeling. In de laatste kolom kun je aangeven hoe groot het risico is. Zo kun je 
prioriteiten bepalen. Je kunt de ondertaande risico-indeling gebruiken. 

Risicoklasse (R) 
 

Risico Aanpak 

1. Actie noodzakelijk 
 

- grote kans op ongeval en/of; 
- grote kans op gezondheidsschade en/of; 
- grote kans op arbeidsverzuim. 

1. direct tot zo snel mogelijk 
= actie op korte termijn 

2. Actie gewenst 
 

- reële kans op gezondheidsschade en/of; 
- reële kans op ongevallen en/of; 
- reële kans op arbeidsverzuim. 

2. tussen niveau 1 en 2 = 
actie op middellange termijn 

3. Aandachtspunt 
 

- geringe kans op gezondheidsschade; 
- geringe kans op ongevallen en/of; 
- geringe kans op arbeidsverzuim en/of; 
- hinderlijke factor. 

3. heeft niet direct haast 
= actie op iets langere termijn 

O.  - organisatorisch (wettelijk bepaald).  = actie op korte termijn  

 


